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สรุปข้อมูลสาํคัญของหน่วยทรัสต์ (Fact Sheet) 



ส่วนที� 1 หน้า 1 

ส่วนที� 1 

สรุปข้อมูลสาํคัญของหน่วยทรัสต์ (Fact Sheet) 

สรุปข้อมลูสาํคญันี �เป็นสว่นหนึ�งของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์และหนงัสอืชี �ชวนซึ�งเป็นเพียงข้อมลู
สรุปเกี�ยวกับการเสนอขาย ลกัษณะและความเสี�ยงของกองทรัสต์ ดังนั �น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจาก
หนงัสือชี �ชวนฉบบัเต็ม ซึ�งสามารถขอได้จากผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์และบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมลูได้จากแบบแสดง
รายการข้อมลูและหนงัสอืชี �ชวนที�บริษัทฯ ยื�นตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ได้ที�เว็บไซต์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHABT) 

ผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ทรัสต ี

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

1. สาระสาํคัญของกองทรัสต์  

ชื�อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ 
บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

ชื�อกองทรัสต์ (อังกฤษ) WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate 
Investment Trust (WHABT) 

ชื�อย่อ WHABT 
ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับโครงการ                   

เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ และ 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) สําหรับโครงการ 
บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

ทรัสตี  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ที�ปรึกษาทางการเงนิ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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1.1 ข้อมูลเกี�ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั7งนี 7  

ลักษณะการเสนอขาย  เป็นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชาชนทั�วไปในครั �งแรก 
(Initial Public Offering, “IPO”) โดยเป็นการเสนอขายผ่าน
ผู้จดัการการจําหนา่ย  

คุณสมบัตขิองหน่วยทรัสต์  ประเภทระบชืุ�อผู้ ถือ และชําระเตม็มลูคา่ทั �งหมด รวมทั �งไม่
มีข้อจํากดัการโอนหนว่ยทรัสต์ เว้นแตข้่อจํากดัที�เป็นไปตาม
กฎหมายตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ 

จาํนวนหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย  ไมเ่กิน 202,000,000 หนว่ย 
มูลค่าเสนอขายรวมทั 7งสิ 7น ไมเ่กิน 2,020 ล้านบาท (เมื�อรวมกบัเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน 

และ/หรือ นิติบคุคลอื�นใด สําหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สิน
ครั �งแรกมลูค่าทั �งสิ �นไม่เกิน 505 ล้านบาท รวมเป็นจํานวน
เงินที�ได้จากแหลง่เงินทนุทั �งสิ �นไม่เกิน 2,525 ล้านบาท) ซึ�ง
กองทรัสต์จะใช้เงินจากแหล่งเงินทุนดังกล่าวเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินมูลค่ารวมไม่เกิน 2,390 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ�ม)  

มูลค่าที�ตราไว้ต่อหน่วย  10 บาทตอ่หนว่ย 
ราคาเสนอขาย 10 บาทตอ่หนว่ย 
ลักษณะการเสนอขาย เสนอขายตอ่นกัลงทนุดงัตอ่ไปนี � 
 

ประเภทนักลงทุน จาํนวนหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย 
(1) เสนอขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 

จํากดั (มหาชน) (“ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น”) 
ประมาณ 30,300,000 หน่วย  ห รือคิด เ ป็น
ประมาณร้อยละ 15 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�
ออกและเสนอขาย โดยจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จะ
จัดสรรจริงให้แก่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสดัส่วนข้างต้น ซึ�ง
จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายจริงได้
ทั �งหมดหลงัจากปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในครั �งนี � 

(2) เสนอขายตอ่นกัลงทนุสถาบนั ประมาณ 31,000,000 หนว่ย 
(3) เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจําหนา่ย ประมาณ 140,700,000 หนว่ย 

(โปรดดนิูยามของนกัลงทนุแตล่ะประเภทในสว่นที� 3 ของแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชี �ชวน) 
 

 

ผู้จัดการการจัดจาํหน่าย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร 
กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
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วิธีการจัดสรร  จดัสรรโดยใช้ดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจําหนา่ย  
จาํนวนหน่วยจองซื 7อขั 7นตํ�า  2,000 หนว่ย และเพิ�มเป็นทวีคณูของ 100 หนว่ย  
จาํนวนเงนิจองซื 7อขั 7นตํ�า  20,000 บาท และเพิ�มเป็นทวีคณูของ 1,000 บาท  

 
1.2 ความสมเหตุสมผลของราคาซื 7อทรัพย์สิน 

ผู้จัดการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินเห็นว่า การลงทุนดงักลา่ว เป็นการลงทุนเพื�อให้ได้มาซึ�งทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์ และมลูคา่ที�กองทรัสต์ลงทนุเป็นมลูคา่ที�สมเหตสุมผล เนื�องจากเป็นมลูค่าที�อ้างอิงจากราคา
ประเมินของทรัพย์สินที�จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
รวมทั �งผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาปัจจยัต่างๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง เช่น ภาวะตลาด
เงินและตลาดทนุในช่วงที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อตัราผลตอบแทนในระดบัที�เหมาะสมที�นกัลงทนุจะได้รับ 
ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์และมลูคา่ในเชิงธุรกิจของทรัพย์สิน อตัราดอกเบี �ย อตัราผลตอบแทนที�จะได้รับจากการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี � รวมถึงการลงทนุทางเลอืกอื�นๆ และการสาํรวจความต้องการ
ของนกัลงทนุ (Bookbuilding)  

ทั �งนี � สําหรับราคาสูงสุดของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะลงทุนครั �งแรกจะไม่เกิน 2,390 ล้านบาท (สูงกว่าราคา
ประเมินตํ�าสดุของทรัพย์สนิแตล่ะรายการที�จดัทําโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ ที�ประมาณ 2,162 ล้านบาท 
หรือสูงกว่าประมาณร้อยละ 10.55) ซึ�งผู้ จัดการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนสงูสุด
ดงักลา่วเป็นราคาที�สมเหตสุมผล โดยพิจารณาจาก 

(1) คุณภาพของอาคารสํานักงานที�เป็นอาคารสร้างเสร็จใหม่ อยู่ในทําเลที�มีศักยภาพ โดยที�ตั �งของ
โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชน และจะเป็นจุดเชื�อมต่อ
ของรถไฟฟ้า / รถไฟใต้ดินส่วนขยายในอนาคต ในขณะที�ที�ตั �งของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ มีการคมนาคมสะดวกอยู่ใกล้ทางยกระดบัหลายแห่ง และจะมีระบบขนส่งมวลชนผ่านใน
อนาคตตามนโยบายระบบขนสง่มวลชนของรัฐบาล 

(2) อตัราการเช่าของอาคารสํานกังานในบริเวณใกล้เคียงที�เทียบเคียงกนัได้ อยู่ในระดบัสงู ซึ�งบ่งบอกถึง
ศกัยภาพในการจดัหาผู้ เช่าของอาคารทั �งในปัจจบุนัและในอนาคต 

อาคารสาํนกังานในบริเวณใกล้เคียง ที�สามารถเทียบเคียงกบัโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
(ขนาดพื �นที�เช่ามากกวา่ 20,000 ตร.ม.) 

 
 

บริเวณ พื �นที�เช่า (ตร.ม.) 
อตัราการเชา่ 

(ร้อยละ) 
อตัราคา่เช่า 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 
รสา ทาวเวอร์ 1  ถนนพหลโยธิน 21,700 100.0 600.00 
รสา ทาวเวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน 24,000 98.8 725.00 
ชินวตัรทาวเวอร์ 3  ถนนพหลโยธิน 43,000 95.2 600.00 
ปิยวรรณทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 21,700 100.0 425.00 
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บริเวณ พื �นที�เช่า (ตร.ม.) 
อตัราการเชา่ 

(ร้อยละ) 
อตัราคา่เช่า 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 
ซนัทาวเวอร์ เอ  ถนนวิภาวด ี 24,605 100.0 650.00 
ซนัทาวเวอร์ บี  ถนนวิภาวด ี 34,480 94.9 650.00 
เล้า เป้ง หงวน  ถนนวิภาวด ี 31,564 100.0 525.00 

แหลง่ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 

อาคารสาํนกังานในบริเวณบางนา ที�สามารถเทียบเคียงกบัโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

 
 

พื �นที�เช่า (ตร.ม.) 
อตัราการเชา่ 

(ร้อยละ) 
อตัราคา่เช่า 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 
เนชั�น ทาวเวอร์ 44,719.05 90.4 490 
ไพโรจน์กิจจา ทาวเวอร์ 20,890.00 84.8 350 
เอ็ม ดี ทาวเวอร์ 20,934.00 98.6 450 
เอ็ม อี ซี ทาวเวอร์ 18,560.00 87.8 450 
แอมเพิล ทาวเวอร์ 18,000.00 89.2 500 
บางนา ทาวเวอร์ เอ 17,918.00 99.3 480 
บางนา ทาวเวอร์ บี 13,700.00 100.0 480 
บางนา ทาวเวอร์ ซี 9,410.00 100.0 480 
อาคาร กหุลาบ 8,746.00 96.0 350 
อาคาร เอ. พี. นครินทร์ 8,672.00 62.5 250 
อาคารเตียวฮง บางนา 7,580.00 85.2 350 

แหลง่ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 

นอกจากนี � จากการประเมินของแผนธุรกิจของตวัแทนจดัหาผู้ เช่า (Sole Agency) คือ บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
(ประเทศไทย) จํากดั (“CBRE”) ของโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทาง CBRE ได้มีแผนใน
การเพิ�มอตัราการเช่าให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัอาคารในบริเวณใกล้เคียงในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ทั �งนี � โดยหาก
พิจารณาจากความสามารถในการเพิ�มอัตราการเช่าตั �งแต่ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้เข้าลงทุนใน
สนิทรัพย์ อตัราการเช่ามีการปรับเพิ�มจากประมาณร้อยละ 5.06 ในช่วงกลางปี 2557 ขึ �นมาเป็นระดบัสงูกวา่ร้อย
ละ 54.87 ในเดือน ก.ค. 2558 (รวมสญัญาเช่าและสญัญาจองพื �นที�เช่า) ซึ�งแสดงถึงศกัยภาพของสินทรัพย์ และ
ความสามารถของตวัแทนจดัหาผู้ เช่า ผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่า อาคารสํานกังานใน
โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ น่าจะสามารถเพิ�มอตัราการเช่าไปถึงระดบัของตลาดได้ใน
อนาคตอนัใกล้ ทั �งนี � ในส่วนของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ นั �น มีผู้ เช่าหลกัคือ บริษัท ฮิตาชิเซลส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ�งมีสดัส่วนการเช่าพื �นที�ในโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อยู่ที�ประมาณร้อยละ 
69.95 จึงทําให้คงเหลอืพื �นที�เช่าที�ต้องจดัหาผู้ เช่าอีกไมม่ากนกั 
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(3) การที�มีการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั �งแรกจาก 
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขในสญัญาตกลงกระทําการ ทําให้กองทรัสต์มี
รายได้ ในช่วงการรับประกนัมีความแนน่อนมากขึ �น ซึ�งช่วยสร้างความมั�นใจให้กบันกัลงทนุ 

(4) ในการประเมินราคาของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ ซึ�งใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ�งอตัราคิดลดที�ผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
นั �น มีแนวโน้มที�จะใช้อตัราคิดลดที�คอ่นข้างคงที� กลา่วคือ สาํหรับโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส 
คอมเพล็กซ์ ซึ�งเป็นสินทรัพย์รูปแบบกรรมสิทธิu ผู้ประเมินใช้อตัราคิดลดที�ร้อยละ v.ww – v.yw และ
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนที�ร้อยละ z.yw – {.ww และสําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ ซึ�งเป็นสินทรัพย์รูปแบบสิทธิการเช่า ผู้ประเมินใช้อตัราคิดลดที�ร้อยละ ||.ww  ซึ�งการใช้อตัรา
คิดลดนี �สะท้อนหลกัคิดว่านกัลงทนุมีความต้องการผลตอบแทนจากการลงทนุที�ค่อนข้างคงที� และไม่
แปรผนัตามอัตราดอกเบี �ยในตลาดเงินและผลตอบแทนการลงทุนอื�นๆ มากนกั ทั �งนี � หากพิจารณา
สภาวะอตัราดอกเบี �ยในตลาดเงินในช่วงปีที�ผา่นมา จะเห็นวา่อตัราดอกเบี �ยในตลาดเงินที�อ้างอิงโดยใช้
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวมแีนวโน้มลดลง จากข้อมลูอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ
10 ปี ในช่วงหนึ�งปีที�ผา่นมา มีอตัราลดลงจากระดบัร้อยละ 3.74 ณ วนัที� 14 กรกฎาคม 2557 เป็นร้อย
ละ 2.82 ณ วนัที� 14 กรกฎาคม 2558 (ข้อมลูจาก www.thaibma.or.th) ซึ�งสะท้อนให้เห็นว่าอตัราคิด
ลดที� ได้จากการคํานวณโดยใช้ตวัแปรอ้างอิงดงักลา่ว นา่จะมีอตัราที�ตํ�าลงตามไปด้วยภายใต้สภาวะที�
ตวัแปรอื�นๆ ที�ใช้ในการคํานวณอตัราคิดลดไมเ่ปลี�ยนแปลง และทําให้มลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สนิซึ�งได้
จากการคํานวณด้วยอตัราคิดลดที�ตํ�าลงนี � มีมลูคา่ทรัพย์สนิที�สงูขึ �น 

(5) ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในรูปของผลประโยชน์ตอบแทนและการลดทุน 
สามารถเทียบเคียงได้กบัราคาลงทนุของสนิทรัพย์ประเภทเดียวกนัในตลาด  

โดยหากพิจารณาจากประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในปีประมาณการของทรัสต์ที�
คาดการณ์อยู่ที�ประมาณร้อยละ 6.23 สําหรับอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยแบ่งเป็นอตัรา
เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประมาณร้อยละ 5.84 และอตัราเงินลดทุนโดยวิธีการทยอยคืนเงิน
ต้นแบบเส้นตรงประมาณร้อยละ 0.39  (อ้างอิงจากเอกสารแนบ 3 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและ
การปันส่วนกําไรตามสมมติฐานสําหรับปีตั �งแต่วนัที� 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559) ทั �งนี � อตัราเงิน
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าว ประมาณการจากราคาหน่วยทรัสต์สมมติฐานที� 10 บาท ซึ�งเป็น
ตัวเลขอ้างอิงเพื�อใช้ในการคํานวณเท่านั �น การกําหนดราคาทรัพย์สินที�ทรัสต์จะลงทุนสุดท้ายจะ
กําหนดจากการรวบรวมความต้องการของผู้ ลงทุนสถาบัน ณ อัตราผลตอบแทนที�ต่างกัน 
(Bookbuilding) โดยราคาหนว่ยทรัสต์ที�เสนอขายสดุท้ายและราคาทรัพย์สินที�ทรัสต์จะลงทนุสดุท้ายที�
ได้จากการทํา Bookbuilding อาจตํ�ากว่าหรือเท่ากบัมลูค่าสงูสดุของทรัพย์สินดงักล่าวโดยขึ �นอยู่กับ
ภาวะตลาดตลอดจนผลตอบแทนของผลิตภณัฑ์ทางการเงินที�มีลกัษณะใกล้เคียงที�เสนอขาย ณ เวลา
นั �นๆ อีกด้วย 
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อย่างไรก็ตาม เนื�องจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดยส่วนใหญ่จะไม่มีการกู้ ยืมเงิน  ทางผู้จัดการ
กองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินจึงได้ทําการวิเคราะห์อัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในปี
ประมาณการของกองทรัสต์ในกรณีที�มีการกู้ยืม และไม่มีการกู้ยืม โดยปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย
และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงิน (อ้างอิงจาก เอกสารแนบ 3 ประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและการปันสว่นกําไรตามสมมติฐานสําหรับปีตั �งแต่วนัที� 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559) ซึ�ง 
สามารถแสดงผลลพัธ์ได้ดงัตอ่ไปนี �  

ตารางแสดงผลตอบแทนเปรียบเทียบ 

 

ประมาณการอัตรา
เงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอื

หน่วยทรัสต์ 
(ร้อยละ) 

ประมาณการอัตรา
เงนิปันผลให้แก่ผู้ถอื

หน่วยทรัสต์ 
และเงนิลดทุนตาม
ประมาณการกาํไร

ขาดทุน 
(ร้อยละ) 

ประมาณการอัตรา
เงนิปันผลให้แก่ผู้ถอื

หน่วยทรัสต์ 
และเงนิลดทุนโดย
วิธีการทยอยคนืเงนิ

ต้นแบบเส้นตรง 
(ร้อยละ) 

กองทรัสต์ ในกรณีที�มีการ
กู้ยืมเงิน(1) 

6.23 
เงินปันผล 6.12 เงินปันผล 5.84 
เงินลดทนุ 0.11 เงินลดทนุ 0.39 

กองทรัสต์ ในกรณีที�ไมม่ีการ
กู้ยืมเงิน 

5.71 
เงินปันผล 5.60 เงินปันผล 5.32 

เงินลดทนุ 0.11 เงินลดทนุ 0.39 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัสต์
เทียบเคยีง(2) 

5.97 
ไมม่ีข้อมลู เงินปันผล 5.34 
ไมม่ีข้อมลู เงินลดทนุ 0.63 

หมายเหต ุ(1) อ้างอิงจาก ส่วนที� 2 ข้อ 5 ประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน                   
(2) อ้างอิงจากตารางข้อมลูแสดงกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�เทียบเคียง 

โดยอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�เทียบเคียงกนั พิจารณาจาก 
กองทุนอสงัหาริมทรัพย์ที�ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารสํานกังานให้เช่า ที�มีมูลค่าหลกัทรัพย์ตาม
ราคาตลาดอยูใ่นช่วง |,www ล้านบาท ถึง |w,www ล้านบาท การลงทนุในกรรมสิทธิu และ/หรือ สิทธิการ
เช่า และระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือ (กรณีกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิการเช่า) และ
คํานวณมาจากอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เฉลี�ยงวด 12 เดือนของกองทนุรวม (ณ วนัที� 14 
ก.ค. 2558) ดงัตอ่ไปนี � 

ตารางข้อมูลแสดงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที�เทียบเคียง  

 
วันที�จัดตั 7งกองทุน

รวม 

มูลค่า
หลักทรัพย์
ตามราคา
ตลาด(1)   

(ล้านบาท) 

อัตรา
ผลตอบแทน

รวม(2) 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ทยอยคนื

เงนิต้นแบบ
เส้นตรง(3) 
(ร้อยละ) 

อัตราผล
ตอบ 

แทนสุทธิ(4) 
(ร้อยละ) 
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วันที�จัดตั 7งกองทุน

รวม 

มูลค่า
หลักทรัพย์
ตามราคา
ตลาด(1)   

(ล้านบาท) 

อัตรา
ผลตอบแทน

รวม(2) 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
ทยอยคนื

เงนิต้นแบบ
เส้นตรง(3) 
(ร้อยละ) 

อัตราผล
ตอบ 

แทนสุทธิ(4) 
(ร้อยละ) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิการเช่า (Leasehold) 
QHPF 15 พ.ย. 2549 7,811 7.55 5.16 2.38 
POPF เข้าลงทนุครั �งแรก

เมื�อวนัที� 1 เม.ย. 
2554 และ เข้า

ลงทนุเพิ�มเติมใน
วนัที� 30 ต.ค. 2557 

6,165 8.16 5.42 2.75 

CPNCG 13 ก.ย. 2555 4,778 7.19 5.73 1.46 
อตัราเฉลี�ย 7.63 5.44 2.20 
อตัราเฉลี�ยปรับปรุงด้วยสดัสว่นมลูคา่การเข้า
ลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทสทิธิการเชา่ของ
กองทรัสต์ (ร้อยละ 11.68) 

0.89 0.63 0.26 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทกรรมสิทธิG (Freehold) 
MIPF 21 ม.ค. 2548 3,800 5.25 - 5.25 
SIRIP 28 มี.ค. 2557 1,802 5.66  - 5.66 
KPNPF 22 เม.ย. 2556  1,800 6.35  - 6.35 
อตัราเฉลี�ย 5.75 - 5.75 

อตัราเฉลี�ยปรับปรุงด้วยสดัสว่นมลูคา่การเข้า
ลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทกรรมสทิธิuของ
กองทรัสต์ (ร้อยละ 88.32) 

5.08 - 5.08 

ผลรวมอัตราเฉลี�ยปรับปรุง 5.97 0.63 5.34 
หมายเหต ุ
(1) มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วนัที� |� ก.ค. �yy� 
(2) คํานวณจากจํานวนเงินปันผลหารด้วยราคาตอ่หน่วยของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
(3) อัตราการทยอยคืนเงินต้นแบบเส้นตรง คํานวณจากสัดส่วนสินทรัพย์สิทธิการเช่าที�กองทุนรวมเข้าลงทุนโดย

พิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สินแต่ละรายการ และวันสิ �นสุดอายุสิทธิการเช่าของทรัพย์สินแต่ละ
รายการ ตามรายงานประจําปี 2557 

(4) อตัราผลตอบแทนรวม หกัลบ อตัราการทยอยคืนเงินต้นแบบเส้นตรง 
 

นอกจากนี � เพื�อให้ผู้ ที�สนใจที�จะลงทนุสามารถวิเคราะห์พิจารณาผลกระทบของการรับประกนัผลกําไรจากการ
ดําเนินงาน และหน้าที�ในการชําระค่าเช่าของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตามสญัญาตกลงกระทําการ และผล
การดําเนินงานที�แท้จริงของสินทรัพย์ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั �งแรกได้ ทางผู้จัดการกองทรัสต์และที�ปรึกษา
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ทางการเงินจึงได้แสดงผลการวิเคราะห์แยกแยะดงักลา่ว โดยสรุปอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ดงันี � โดย
อ้างอิงจากประมาณการกําไรขาดทนุของกองทรัสต์ (โปรดพิจารณาสว่นที� � ข้อ y ประมาณการกําไรขาดทนุของ
กองทรัสต์สาํหรับรอบระยะเวลา |� เดือน) 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ (ร้อยละ) 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
จากกาํไรจากการดาํเนินงานโดยไม่

รวมรายได้จากการประกัน และรายได้
ตามหน้าที�ในการชาํระค่าเช่าของ 

ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น  (ร้อยละ) 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ จากรายได้จากการ
ประกัน และรายได้ตามหน้าที�ใน
การชาํระค่าเช่าของ ดบับลิวเอช

เอ คอร์ปอเรชั�น (ร้อยละ) 
6.23 2.59 3.64 

 
นอกจากนี � เพื�อให้นกัลงทนุสามารถพิจารณาเพิ�มเติมถึงผลกระทบของอายสุทิธิการเช่าของโครงการ บางนา บิส
ซิเนส คอมเพลก็ซ์ ตอ่อตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ทางผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินจึงได้
ดําเนินการปรับปรุงอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดงันี �  

วิเคราะห์อัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จากกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมรายได้จากการ
ประกัน และรายได้ตามหน้าที�ในการชาํระค่าเช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ (ร้อยละ) 

ประมาณการอัตราเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

และเงนิลดทุนตามประมาณการ
กาํไรขาดทุน (ร้อยละ) 

ประมาณการอัตราเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

และเงนิลดทุนโดยวิธีการทยอย
คืนเงนิต้นแบบเส้นตรง (ร้อยละ) 

2.59 
เงินปันผล 2.48 เงินปันผล 2.20 
เงินลดทนุ 0.11 เงินลดทนุ 0.39 

 
ทั �งนี � รายได้ที�เป็นผลจากสว่นของรายได้จากการประกนัโดยผู้ รับประกนัรายได้ และรายได้ตามหน้าที�ในการชําระ
คา่เช่าของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะมีระยะเวลาตามที�กําหนดในสญัญาตกลงกระทําการ (โปรดพิจารณา 
สว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา) เพื�อเป็นการสร้างความมั�นใจให้กบัผู้สนใจที�จะลงทนุในช่วงแรก
ของการดําเนินการของสนิทรัพย์ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั �งแรก โดยหากกองทรัสต์สามารถมีผู้ เช่าพื �นที�เพิ�มเติม 
และ/หรือปรับอตัราคา่เช่าได้ สว่นของผลกําไรจากการดําเนินงานที�แท้จริงของสนิทรัพย์จะเพิ�มขึ �นตามลําดบัและ
สว่นของการรับประกนัผลกําไรจากการดําเนินงาน และหน้าที�ในการชําระคา่เช่าของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
จะลดลงตามลาํดบั โดยภายหลงัระยะเวลาที�กําหนดตามสญัญาดงักลา่ว ผลกําไรจากการดําเนินงานจะเป็นไป
ตามผลกําไรจากการดําเนินงานที�แท้จริงของสนิทรัพย์   
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1.3 วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั7งนี 7  

เพื�อระดมทนุจากนกัลงทนุทั�วไป ทั �งที�เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล ซึ�งกองทรัสต์จะนําเงินที�ได้จากการระดม
ทนุดงักลา่ว ภายหลงัหกัคา่ธรรมเนียมการจดัตั �งกองทรัสต์ คา่ใช้จ่ายทางธุรกรรมที�เกี�ยวข้อง และภาษีมลูค่าเพิ�ม 
ไปลงทุนเพื�อซื �ออสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าของโครงการ ("ทรัพย์สินหลักที� ลงทุนครั7งแรก") ซึ�ง
ประกอบด้วย 

• กรรมสทิธิuในที�ดินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  

• สทิธิการเช่าที�ดิน 30 ปีนบัจากวนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในครั �งแรก และกรรมสทิธิuในอาคารโครงการบาง
นา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

โดยในการลงทนุทรัพย์สินหลกัที�ลงทนุครั �งแรกของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะนําเงินดงัต่อไปนี � (1) เงินที�ได้มาจาก
การระดมทนุจํานวนไมเ่กิน 2,020 ล้านบาท และ (2) เงินกู้ยืมระยะยาวในวงเงินไมเ่กิน 505 ล้านบาท โดยเมื�อหกั
คา่ใช้จ่ายต่างๆ แล้วจะเหลือเงินที�จะนําไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ที�ระบไุว้เป็นจํานวนไม่เกิน 2,390 ล้านบาท ทั �งนี � 
การกู้ยืมเงินดงักลา่วจะช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารเงินที�มีประสิทธิภาพมากขึ �น และมีต้นทนุในการ
ลงทนุตํ�าลงเมื�อเทียบกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติม ทั �งนี � บริษัทฯ ได้คํานึงถึงการบริหารความเสี�ยงด้าน
สภาพคลอ่งของกองทรัสต์ด้วย 

กองทรัสต์จะเข้าทําสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินหลกัที�ลงทนุครั �งแรกกบัคู่สญัญาที�เกี�ยวข้องโดย
กองทรัสต์จะลงทนุในกรรมสิทธิuและสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที� 2 ข้อ 
2.7 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา) และจะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้เช่าและ/หรือ
ให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกบัการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ได้ลงทนุไว้ รวมทั �งดําเนินการอื�นใดที�เกี�ยวข้องและ
จําเป็นเพื�อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพื�อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์รวมถึงการนําเงินที�ได้จากการระดมทนุดงักลา่วไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อื�น และ/หรือ ทรัพย์สนิอื�น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และ/หรือ จัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอื�นที�เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ 
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 
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1.4 การจัดตั 7งกองทรัสต์ และโครงสร้างกองทรัสต์ 

ในการก่อตั �งกองทรัสต์นี � บริษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตั �งทรัสต์จะดําเนินการยื�นคําขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�
ออกใหม่ของกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และกองทรัสต์จะก่อตั �งขึ �นด้วยผลของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ และ
สมบรูณ์เมื�อผู้ก่อตั �งทรัสต์โอนเงินที�ได้รับจากผู้ลงทนุผา่นผู้จดัการการจดัจําหนา่ยให้แก่ทรัสตี  

                 โครงสร้างของกองทรัสต์สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดงันี � 
 

 

เมื�อมีการก่อตั �งกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีซึ�งกระทําในนามของกองทรัสต์จะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพื�อประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และติดตามดูแล และตรวจสอบการบริหารจัดการกองทรัสต์โดยบริษัทฯ รวมทั �ง
ควบคุมดูแลการลงทนุของกองทรัสต์ การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์จะทําหน้าที�บริหารจดัการกองทรัสต์ และทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ และ
สญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ เช่น ดแูลจดัการกองทรัสต์ในสว่นที�เป็นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ�งรวมถึงการ
กําหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการลงทุน การได้มา และจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน การกู้ ยืมเงิน และก่อภาระ

ผู้จัดการกองทรัสต์ 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียลเอสเตท 

แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
1. บริษัท ซีบ ีริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) 

จํากัด สําหรับโครงการ เอสเจ อินฟินิท 
วนั บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์ และ 

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
จํากัด (มหาชน) สําหรับโครงการ บาง
นา บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์  

ทรัสตี 

 

ผู้เช่า 

 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส  

คอมเพล็กซ์ 
ทรัพย์สินหลกัที�ลงทนุครั �งแรก ประกอบด้วย 
(1) กรรมสิทธิuในที�ดินและอาคารโครงการ เอสเจ      

อินฟินิท วนั  บิสซิเนส คอมเพล็กซ์   

(2) สิทธิการเช่าที�ดิน 30 ปีนบัจากวนัที�กองทรัสต์เข้า
ลงทนุในครั �งแรก และ กรรมสิทธิuในอาคารโครงการ 
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ ์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 
 

โดยในการเสนอขายในครั �งนี � ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น  
จะลงทนุในหนว่ยทรัสต์ประมาณร้อยละ 15 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ออก

และเสนอขาย 

   
นักลงทุนอื�น 

บริการจดัการ
กองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียม 

บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ตรวจสอบดแูล
กองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าเช่า ให้เช่าพื �นที� 

ผลประโยชน์ตอบแทน เงินลงทนุ 

ค่าธรรมเนียม 

ตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว 
บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) 
จํากดั สาํหรับโครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน 
บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์  
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ผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าทําสญัญา การวางแผนจัดทํางบประมาณ และการรายงานงานนัก
ลงทนุสมัพนัธ์ การกํากบัการปฏิบตัิงาน และการดําเนินกิจการตา่งๆ เพื�อกองทรัสต์ และการนําเงินของกองทรัสต์
ไปลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ นอกจากนี � บริษัทฯ จะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ด้วยการให้เช่าทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ และให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกบัการเช่า
เทา่นั �น และนํารายได้จากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ดงักลา่วมาจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จะว่าจ้าง บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อทําหน้าที�
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองทรัสต์สําหรับโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และจะ
ว่าจ้างบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) เพื�อทําหน้าที�เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กับ
กองทรัสต์สําหรับ โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยหน้าที�หลักของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ประกอบด้วย การดแูลบริหารจดัการทรัพย์สนิ จดัทําบญัชีรายรับจากการให้เช่า และ/หรือ การให้บริการ เป็นต้น 
ภายใต้นโยบายและการกํากับดูแลของบริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยค่าตอบแทนของผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ทั �งสองโครงการจะเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขที�ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั �งผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์  
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1.5 นโยบายการลงทุน 

กองทรัสต์มุง่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื�น เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์  

ทรัพย์สนิหลกัที�ลงทนุครั �งแรก ได้แก่ 1. กรรมสิทธิuในที�ดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ และ 2. สิทธิการเช่าที�ดิน 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนการเช่า และกรรมสิทธิuในอาคารโครงการ บางนา 
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ นอกจากนี � กรรมสิทธิuยงัรวมถึงสิ�งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื�นๆ อนัเป็นสว่นควบของที�ดิน
และอาคาร เครื�องมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื�นที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวเนื�องและจําเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที�ดินและอาคารในโครงการ  

ทั �งนี � จํานวนเงินที�กองทรัสต์จะใช้ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จะกําหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ ประกอบกบัผลประกอบการของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ และปัจจยัอื�นๆ 
โดยราคาที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุนั �นอาจแตกต่างจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระ ในการ
ระดมทนุ ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้จดัการการจดัจําหนา่ยจะกําหนดราคาของหนว่ยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขาย 
โดยคํานงึถึงผลการสาํรวจความต้องการของนกัลงทนุ (Bookbuilding) สภาวะตลาดทนุขณะนั �นๆ รวมถึงระดบั
ผลตอบแทนเฉลี�ยที�นกัลงทุนคาดหวงัและจะทําการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายดงักล่าว 
ให้กบัผู้ลงทนุทั �งที�เป็นผู้ลงทนุรายยอ่ย และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั โดยมีเงื�อนไขตามที�ระบไุว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูและหนงัสอืชี �ชวน 

กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินดงักลา่วภายใน 60 วนันบัแต่วนัที�จัดตั �งกองทรัสต์แล้วเสร็จ และภายหลงัจาก
กองทรัสต์ได้ลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะแตง่ตั �งบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) 
จํากดั  เพื�อทําหน้าที�เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้กบักองทรัสต์สําหรับโครงการเอสเจ 
อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และแต่งตั �งบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) เพื�อทําหน้าที�
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้กับกองทรัสต์สําหรับ โครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ (โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นที� 1 ข้อ 1.6.4 ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์)  
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1.6 รายละเอียดที�สาํคัญเกี�ยวกับทรัพย์สินที�ลงทุนครั7งแรก 

กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ และ (2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ พื �นที�เช่าอาคารรวม ณ ปัจจุบนั 30,251 ตารางเมตร บน
ที�ดินตามโฉนดรวมประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 99.25 ตารางวา 

ทั �งนี � แผนภาพ และรายละเอียดสาํคญัของแตล่ะโครงการสามารถสรุปได้ ดงันี � 

ลาํดับ โครงการ ที�ตั 7ง รายละเอียดทรัพย์สนิ พื 7นที�เช่าอาคาร 
อายุอาคาร 
(เดอืน / ปี)* 

1. โครงการ เอส
เ จ  อิ น ฟิ นิ ท 
วัน บิสซิ เนส 
คอมเพลก็ซ์  

349 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอม
พล เขต จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
10900 

อาคารสาํนกังานเกรด  พรี
เมี�ยม ขนาดใหญ่ ตั �งอยู ่
ถนนวิภาวดี -รังสิต โดย
อาคารดงักลา่วดําเนินการ
เป็นอาคารสํานักงานให้
เช่า 30 ชั �น 

21,673 ตร.ม.** ประมาณ 12 
เดือน 

2. โครงการ  
บางนา บิส
ซิเนส คอม
เพลก็ซ์ 

333 , 333/1-8   
หมูที่�13 ตําบล

บางแก้ว อําเภอ
บางพล ีจงัหวดั
สมทุรปราการ 

อาคารสํานักงาน ตั �งอยู่
บน ถนนบางนา-ตราด 
โ ด ย อ า ค า ร ดั ง ก ล่ า ว
ดํา เ นินการ เ ป็นอาคาร
สํานักงานให้เช่าที�พัฒนา
ตามความต้องการของ
ลู ก ค้ า  (Built-to-Suit) 
จํานวน 7 ชั �น 

8,578 ตร.ม.  ประมาณ 8 
เดือน 

หมายเหต:ุ * ข้อมลู ณ วนัที� 31 ก.ค. 2558 

** ทั �งนี � พื �นที�เช่ารวมของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ในช่วง 21,189 ตร.ม. ถึง 

21,673 ตร.ม. หากมีการเปลี�ยนแปลงพื �นที�ตามรูปแบบของผู้ เช่า อาทิเช่น ในกรณีที�มีความต้องการเช่าพื �นที�จากผู้ เช่ารายย่อย

จํานวนมาก ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาแบ่งซอยพื �นที�ในรูปแบบ Multi-Tenant เพิ�มเติม อนัเป็นผลทําให้พื �นที�เช่ารวมลดลงตํ�ากว่า 

21,673 ตร.ม. อยา่งไรก็ดี แนวโน้มอตัราคา่เช่าของการปล่อยเช่าในรูปแบบ Multi-Tenant จะสงูกว่าการปล่อยเช่าพื �นที�ขนาดใหญ่ 

อนัเป็นผลให้ผลประกอบการของโครงการมีแนวโน้มดีขึ �น 
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1.6.1 ภาพถ่ายของทรัพย์สินที�จะลงทุน 

(1) โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  
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(2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

  

1.6.2 ลักษณะการลงทุน 

(1) โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  

ปัจจุบันผู้ ที�มีชื�อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิu ที�ดินคือ บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี � จํากัด และเจ้าของ
กรรมสิทธิuอาคารคือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ซึ�งได้ทําสญัญาจะซื �อจะขาย
ทรัพย์สินกับดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ทั �งนี � กองทรัสต์จะลงทุนในโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะเป็นผู้ ดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์รับโอน
กรรมสทิธิuในที�ดินและอาคาร รวมถึงสิ�งปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื�นๆ ที�เป็นสว่นควบของโครงการ เอสเจ 
อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ดงักลา่ว รวมตลอดจนงานระบบและอปุกรณ์ที�เกี�ยวข้องกบัอาคาร
โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

ลักษณะทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุน กรรมสทิธิu (Freehold) ของที�ดินและอาคาร รวมถึง
สิ�งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื�นๆ อันเป็นส่วนควบ
ของที�ดินและอาคาร เครื�องมือ อุปกรณ์ งานระบบ
ในอาคารและทรัพย์สินอื�นที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวเนื�อง
และจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที�ดินและอาคาร
ในโครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ 
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เจ้าของอสังหาริมทรัพย์/เจ้าของ
กรรมสิทธิG /ผู้โอนสิทธิการเช่า 

 

ที�ดนิ 
โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์  

เจ้าของกรรมสิทธิG  
บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี � จํากดั* 

อาคารพร้อมทั 7งส่วนควบ เจ้าของกรรมสิทธิG  
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน)*  

งานระบบและอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องกับ
อาคารโครงการ 

บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี � จํากดั* 

หมายเหตุ: *ผู้ที�มีชื�อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิuที�ดินและเจ้าของกรรมสิทธิuในงานระบบและอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องกับอาคาร
โครงการ คือ บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี � จํากดั และเจ้าของกรรมสิทธิuอาคารคือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
(มหาชน) ทั �งนี � ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้ มีสิทธิตามสญัญาจะซื �อจะขายที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง ซึ�งได้ทําไว้กับ 
บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี � จํากดั และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และเป็นผู้ มีสิทธิตามสญัญาซื �อ
ขายงานระบบและอปุกรณ์ซึ�งได้ทําไว้กบั บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี � จํากดั ในการที�จะกําหนดให้บริษัท เอ็มเจพี พร็อพ
เพอร์ตี � จํากัด จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิuในที�ดินและโอนกรรมสิทธิuในงานระบบและอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องกับอาคาร
โครงการ และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิuในสิ�งปลกูสร้าง ให้แก่ดบับลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชั�น หรือบุคคลที�ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น กําหนดก็ได้  ซึ�งดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นจะกําหนดให้ 
บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี � จํากัด และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิuใน
ที�ดิน อาคาร และงานระบบและอปุกรณ์ ให้แก่กองทรัสต์ 

(2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

ลักษณะทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 1. สทิธิการเช่า (Leasehold) ของที�ดิน 30 ปีนบั
จากวนัจดทะเบียนการเช่าโครงการ บางนา 
บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

2. กรรมสทิธิu (Freehold) อาคาร รวมถึงสิ�งปลกู
สร้างและทรัพย์สินอื�นๆ อนัเป็นสว่นควบของ
อาคาร เครื� องมือ อุปกรณ์ งานระบบใน
อาคารและทรัพย์สนิอื�นที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวเนื�อง
และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที�ดินและ
อาคารในโครงการ บางนา บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์  

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์/เจ้าของกรรมสิทธิG  
ที�ดนิ* 
โครงการ บางนา บิสซเินส คอมเพลก็ซ์ 

เจ้าของกรรมสิทธิG  
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 

อาคารพร้อมทั 7งส่วนควบ เจ้าของกรรมสิทธิG  
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
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งานระบบและอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องกับ
อาคารโครงการ 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 

หมายเหตุ: *ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น อาจนําที�ดินไปก่อภาระผูกพนัหรือสิทธิอื�นใด โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อใช้เป็น
หลกัประกนัสําหรับการจดัหาเงินแหล่งเงินกู้สําหรับก่อสร้างอาคารสํานักงานเพิ�มเติมบนพื �นที�ด้านหลงัอาคารโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทั �งนี � ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงดําเนินการให้สิทธิและหน้าที�ต่างๆ ของกองทรัสต์
ตามสัญญาเช่าที�ดินโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ยงัคงมีผลผูกพันและไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการก่อ
ภาระผกูพนัหรือสิทธิอื�นใดในทรัพย์ที�เชา่ของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นดงักลา่ว 

ทั �งนี � ที�ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต์ได้ให้ความเห็นทางกฎหมายว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
569 นั �น ในกรณีที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้นําที�ดินไปจํานองให้แก่เจ้าหนี � และก่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิuในที�ดิน
ดงักลา่วจากการบงัคบัจํานอง สิทธิของกองทรัสต์ตามที�ได้จดทะเบียนการเชา่ในที�ดินดงักลา่วไว้แล้วยอ่มไมร่ะงบัไป  

1.6.3 สรุปราคาประเมินของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 

มลูคา่และราคาประเมินของทรัพย์สนิหลกัที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั �งแรก มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี �  

ทรัพย์สิน
ประเภทที�ดิน
สิ�งปลูกสร้าง

และงาน
ระบบใน
โครงการ 

รูปแบบ
การลงทุน/
ประเภท 

มูลค่า
สูงสุดที�

กองทรัสต์
จะเข้า
ลงทุน* 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมินวิธีการ
รายได้  

(ล้านบาท) 

ราคาประเมินตาม 
วิธีคดิต้นทุนทดแทน 

(ล้านบาท ) 
บริษัท  
ทีเอพี  

แวลูเอชั�น 
จาํกัด** 

บริษัท 
แกรนด์  
แอสเซท 

แอดไวเซอรี�  
จาํกัด*** 

บริษัท  
ทีเอพี  

แวลูเอชั�น 
จาํกัด** 

บริษัท 
แกรนด์ 
แอสเซท 

แอดไวเซอรี�  
จาํกัด*** 

โครงการ  
เอสเจ อินฟินิท 
วนั บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ 

กรรมสทิธิuใน
ที�ดินพร้อม

สิ�งปลกูสร้าง 

2,110.8 1,965 1,904 1,840 1,855 

โครงการ  
บางนา บิส
ซิเนส คอม

เพลก็ซ์ 

สทิธิการเชา่
ที�ดิน และ 

กรรมสทิธิuใน
สิ�งปลกูสร้าง 

279.2 266 258 199 193 

รวม 2,390 2,231 2,162 2,039 2,048 
ที�มา: บริษัท ทีเอพี แวลเูอชั�น จํากดั และ บริษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี� จํากดั 
หมายเหต:ุ * ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม คา่ใช้จา่ยในการจดัตั �งกองทรัสต์ และคา่ใช้จา่ยธุรกรรมตา่งๆ 
** ราคาประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ทีเอพี แวลเูอชั�น จํากดั ณ วนัที� 7 พฤษภาคม 2558  
*** ราคาประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี� จํากดั ณ วนัที� 30 เมษายน 2558 

ทั �งนี � ที�ปรึกษาทางการเงินร่วมกบับริษัทฯ ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระที�
ใช้ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุแล้ว ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตใุห้เชื�อว่าสมมติฐานหลกัที�
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ใช้ในการประเมินมลูคา่ดงักลา่วไมส่มเหตสุมผล อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการที�จะเกิดขึ �นจริงอาจแตกต่าง
จากสมมติฐานดงักลา่วได้ หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ อาจจะไมเ่ป็นไปตามที�คาดการณ์ไว้ 

1.6.4 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์  

กองทรัสต์มีนโยบายที�จะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที�เข้าลงทุนครั �งแรก โดยนําทรัพย์สิน
ดงักล่าวออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า โดยผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) จะเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ผ่านการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์  

สําหรับโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ กองทรัสต์จะมอบหมายหน้าที�ในการบริหาร
จดัการให้แก่บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และ สําหรับ โครงการ บางนา บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ จะมอบหมายหน้าที�ในการบริหารจดัการให้แก่บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) ใน
ฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ภายใต้การกํากบัดแูลโดยผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ�งหน้าที�
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามนโยบายและ
แผนการดําเนินงานที�ผู้ จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ กําหนดไว้ จดัหาบริษัทประกนัภยั รับผิดชอบบริหารจดัการ
และซ่อมแซมอาคารในส่วนที�ไม่เป็นสาระสําคัญ (โปรดพิจารณารายละเอียดสรุปสาระสําคัญของร่าง
สญัญาแตง่ตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์)  

ทั �งนี � ภายหลงัจากวนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สิน ทรัสตีจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิuหรือสิทธิการเช่าใน
ที�ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิuในอาคาร รวมทั �งงานระบบและส่วนควบต่างๆ ซึ�งทรัสตีจะมอบหมายให้
ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถนําทรัพย์สนิดงักลา่วไปจดัหาผลประโยชน์ได้ด้วยการเข้าทําสญัญาเช่ากบัผู้ เช่า 
ซึ�งมีลกัษณะเป็นสญัญาเช่าที�มีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของสญัญาคล้ายคลงึกัน
สําหรับผู้ เช่าทกุราย นอกจากนี � กองทรัสต์จะยินยอมให้ผู้จดัการกองทรัสต์ใช้พื �นที�ในโครงการ เอสเจ อินฟิ
นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นที�ตั �งของสํานักงานของผู้ จัดการกองทรัสต์ซึ�งตั �งอยู่ชั �น 8 คิดเป็นพื �นที�
ประมาณ �w ตารางเมตร และเป็นสถานที�ประชมุตา่งๆ ในกิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยไมเ่รียกเก็บค่า
ใช้สถานที� คา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายใดๆ จากผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผลการดาํเนินงาน และข้อมูลของผู้เช่าพื 7นที�ก่อนที�จะมีการลงทุนโดยกองทรัสต์  

โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  

(1) สรุปสถานะอตัราการเช่าพื �นที�สําหรับผู้ เช่าที�ลงนามในสญัญาเช่าและลงนามในสญัญาจองพื �นที�เช่า 
และอตัราการเช่าพื �นที�จําแนกตามประเภทพื �นที�เช่า (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ก.ค. 2558) 
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สรุปสถานะอัตราการเช่าพื 7นที� 
  (ร้อยละ) 
อตัราการเชา่พื �นที�สาํหรับผู้ เชา่ที�ลงนามในสญัญาเช่าและลงนามใน
สญัญาจองพื �นที�เชา่ (ณ วนัที� 31 ก.ค. 2558) 

54.87 

อตัราการเช่าพื �นจากการที� ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่า
เช่าสาํหรับพื �นที�ที�ยงัไมม่ีผู้ เช่า 

14.84 

อัตราการเช่าพื 7นที�รวม 69.71 
อัตราการเช่าพื 7นสาํหรับพื 7นที� ว่าง 30.29 

 
อัตราการเช่าพื 7นที�สาํหรับผู้เช่าที�ลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพื 7นที�เช่า โดย
จาํแนกตามประเภทพื 7นที�เช่า 

 

พื 7นที�เช่า 
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่าพื 7นที� (ร้อยละ) 

ปี พ.ศ. 2557 
(ตั 7งแต่วนัที� 27 มิ.ย. 57 

ถงึ 31 ธ.ค. 57) 

ปี พ.ศ. 2558 
(ณ วนัที� 31 ก.ค. 2558) 

พื �นที�เช่ารวม*  21,673* 5.06 54.87 

พื �นที�เช่าค้าปลกี  1,828 1.04 38.07 

พื �นที�เช่าอาคารสาํนกังาน  19,845 5.43 56.42 
หมายเหตุ: *ทั �งนี � พื �นที�เชา่รวมของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ในช่วง 
21,189 ตรม. ถึง 21,673 ตรม. หากมีการเปลี�ยนแปลงพื �นที�ตามรูปแบบของผู้ เชา่ อาทิเช่น ในกรณีที�มีความต้องการเช่า
พื �นที�จากผู้ เชา่รายยอ่ยจํานวนมาก ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาแบง่ซอยพื �นที�ในรูปแบบ Multi-Tenant เพิ�มเติม อนัเป็นผล
ทําให้พื �นที�เช่ารวมลดลงตํ�ากว่า 21,673 ตรม. อย่างไรก็ดี แนวโน้มอัตราค่าเช่าของการปล่อยเช่าในรูปแบบ Multi-
Tenant จะสงูกวา่การปลอ่ยเชา่พื �นที�ขนาดใหญ่ อนัเป็นผลให้ผลประกอบการของโครงการมีแนวโน้มดีขึ �น 

(2) ผลการดําเนินงาน (ข้อมลู ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2558) 

(หนว่ย ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2557 
(ตั 7งแต่วนัที� 27 
มิ.ย. 57 ถงึ 31 

ธ.ค. 57) 

ปี พ.ศ. 2558  
(ตั 7งแต่วนัที� 1 
ม.ค. 58 ถงึ 31 

ก.ค. 58) 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการพื �นที�เช่าพื �นที�ค้าปลกี  0.09 2.45  
รายได้คา่เชา่และคา่บริการพื �นที�เช่าอาคารสาํนกังาน  2.81 18.35  
รายได้คา่เชา่และคา่บริการรวม 2.90 20.80  

รายได้รวม 3.86 27.56  
ต้นทนุคา่ในการดําเนินการ 12.33 18.38  
กาํไรจากการดาํเนินงาน (ก่อนดอกเบี 7ย ภาษี ค่า
เสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย) 

(8.47) 9.19  

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
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(3) ข้อมลูของพื �นที�เช่าสําหรับผู้ เช่าที�ลงนามในสญัญาเช่าและลงนามในสญัญาจองพื �นที�เช่า เกี�ยวกบัวนั
สิ �นสดุระยะเวลาการเช่าของผู้ เช่าตามช่วงระยะเวลาที�ระบไุว้ (ข้อมลู ณ 31 ก.ค. 2558) และนบัรวม
พื �นที�ที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตามสญัญาตกลงกระทําการ เมื�อ
กองทรัสต์เข้าลงทนุครั �งแรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วนัที� 1 ก.ย. 2558) ดงันี � 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า  
 

พื 7นที�เช่า
โดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนของพื 7นที�เช่าที�จะครบ
กาํหนดต่อพื 7นที�เช่ารวม 

(ร้อยละ) 
ปีสิ 7นสุดวนัที� 31 มี.ค. 2559 - 0.00 
ปีสิ 7นสุดวนัที� 31 มี.ค. 2560 - 0.00 
ปีสิ 7นสุดวนัที� 31 มี.ค. 2561 6,258 28.87 
ปีสิ 7นสุดวนัที� 31 มี.ค. 2562 5,537* 25.55 
ภายหลังวนัที� 31 มี.ค. 2562  3,313 15.29 

รวมพื 7นที�ให้เช่า 15,108* 69.71* 

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
หมายเหต:ุ  * พื �นที�ดงักล่าวรวมพื �นที�ชั �นที� 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ�ง ดบับลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื �นที�ที�ยังไม่มีผู้ เช่า ให้แก่กองทรัสต์แทนเป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที�
กองทรัสต์เข้าลงทุน  (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสัญญา) ทั �งนี � ทางบริษัทฯ 
คาดการณ์วา่กองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทนุครั �งแรกได้ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ �นสดุสญัญาเช่าภายในเดือน ส.ค. 
2561 โดยหากลา่ช้ากวา่ชว่งเวลาดงักลา่ว ชว่งเวลาสิ �นสดุสญัญาเชา่จะเปลี�ยนแปลงโดยสอดคล้องกัน โดย ณ วนัที� 31
ก.ค. 2558 พื �นที�ตามร่างสญัญาตกลงกระทําการมีจํานวน 3,742 ตร.ม. มีผู้ เช่าที�ตกลงทําสัญญาจองพื �นที�เช่าในส่วน
ดงักลา่ว จํานวน 526 ตร.ม. ทําให้คงเหลือพื �นที�ที�ยงัไมมี่ผู้ เชา่ จํานวน 3,216 ตร.ม. 
** สญัญาเชา่ที�ทํากบัผู้ เชา่มีอาย ุ3 ปี เป็นสว่นใหญ่ 

(4) ข้อมูลผู้ เช่าที�ลงนามในสญัญาเช่าและลงนามในสญัญาจองพื �นที�เช่า 10 อันดับแรก จัดลําดบัตาม
จํานวนพื �นที�เช่าของทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั �งแรก (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ก.ค. 2558) และนบั
รวมพื �นที�ที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตามสญัญาตกลงกระทําการ 
เมื�อกองทรัสต์เข้าลงทนุครั �งแรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วนัที� 1 ก.ย. 2558) 

บริษัท พื 7นที�เช่า
โดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละ 
ของพื 7นที�ให้เช่า 

วันที�สัญญาเช่า
สิ 7นสุดลง  

(เดอืน/พ.ศ.) 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
จํากดั )มหาชน(  

3,216* 14.84 31 ส .ค . 61 

สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 2,787 12.86 31 ต .ค . 61 

บริษัท อินทชั โฮลดิ �งส์ จํากดั 
)มหาชน(  

1,874 8.65 31 ม .ค . 61 
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บริษัท พื 7นที�เช่า
โดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละ 
ของพื 7นที�ให้เช่า 

วันที�สัญญาเช่า
สิ 7นสุดลง  

(เดอืน/พ.ศ.) 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 929 4.29 28 ก .พ . 61 
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูั�นส์ จํากดั 906 4.18 14 ก.ค. 61 

Bangkok Lumpini Centre Ltd. 526 2.43 14 พ .ย . 60 
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี� จํากดั 
(มหาชน) 

526 2.43 31 ต.ค. 64 

บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

439 2.03 31 พ.ค. 60 

บริษัท เอเซยี คอนเน็กซ์ แอร์ไลน์ 
จํากดั 

431 1.99 30 มิ.ย. 61 

บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จํากดั 344 1.59 15 พ.ย. 60 

Germanischer Lloyd Industrial  
Services (Thailand) Ltd. 

342 1.58 15 มี.ค. 61 

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
หมายเหต:ุ * พื �นที�ดงักลา่วเป็นพื �นที�ชั �นที� 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ�ง ดบับลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื �นที�ที�ยังไม่มีผู้ เช่า ให้แก่กองทรัสต์แทนเป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที�
กองทรัสต์เข้าลงทุน  (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสัญญา) ทั �งนี � ทางบริษัทฯ 
คาดการณ์วา่กองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทนุครั �งแรกได้ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ �นสดุสญัญาเช่าภายในเดือน ส.ค. 
2561 โดยหากลา่ช้ากวา่ชว่งเวลาดงักลา่ว ชว่งเวลาสิ �นสดุสญัญาเชา่จะเปลี�ยนแปลงโดยสอดคล้องกัน โดย ณ วนัที� 31 
ก.ค. 2558 พื �นที�ตามร่างสญัญาตกลงกระทําการมีจํานวน 3,742 ตร.ม. มีผู้ เช่าที�ตกลงทําสญัญาจองพื �นที�เช่าในส่วน
ดงักลา่ว จํานวน 526 ตร.ม. ทําให้คงเหลือพื �นที�ที�ยงัไมมี่ผู้ เชา่ จํานวน 3,216 ตร.ม. 

(5) ข้อมลูรายละเอียดของผู้ เช่า จําแนกตามประเภทธุรกิจ (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ก.ค. 2558) และนบัรวม
พื �นที�ที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตามสญัญาตกลงกระทําการ เมื�อ
กองทรัสต์เข้าลงทนุครั �งแรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วนัที� 1 ก.ย. 2558) 

ประเภทผู้เช่าพื 7นที� พื 7นที�เช่าโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพื 7นที�เช่าจาํแนกตาม
ประเภทธุรกิจต่อพื 7นที�เช่ารวม 

(ร้อยละ) 

อสงัหาริมทรัพย์ 3,392* 15.65 

สื�อสารและโทรคมนาคม 3,366 15.53 

หนว่ยงานภาครัฐ 2,787 12.86 

พลงังาน 1,900 8.77 

สื�อโฆษณา 504 2.33 
สนิค้าอปุโภคบริโภค 384 1.77 
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ประเภทผู้เช่าพื 7นที� พื 7นที�เช่าโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพื 7นที�เช่าจาํแนกตาม
ประเภทธุรกิจต่อพื 7นที�เช่ารวม 

(ร้อยละ) 
อื�นๆ 2,775 12.80 
รวมพื 7นที�ให้เช่า 15,108* 69.71* 

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  
หมายเหต:ุ *พื �นที�ดงักลา่วเป็นพื �นที�ชั �นที� 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ�ง ดบับลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื �นที�ที�ยังไม่มีผู้ เช่า ให้แก่กองทรัสต์แทนเป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที�
กองทรัสต์เข้าลงทุน  (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสัญญา) ทั �งนี � ทางบริษัทฯ 
คาดการณ์วา่กองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทนุครั �งแรกได้ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ �นสดุสญัญาเช่าภายในเดือน ส.ค. 
2561 โดยหากลา่ช้ากวา่ชว่งเวลาดงักลา่ว ชว่งเวลาสิ �นสดุสญัญาเชา่จะเปลี�ยนแปลงโดยสอดคล้องกัน โดย ณ วนัที� 31 
ก.ค. 2558 พื �นที�ตามร่างสญัญาตกลงกระทําการมีจํานวน 3,742 ตร.ม. มีผู้ เช่าที�ตกลงทําสัญญาจองพื �นที�เช่าในส่วน
ดงักลา่ว จํานวน 526 ตร.ม. ทําให้คงเหลือพื �นที�ที�ยงัไมมี่ผู้ เชา่ จํานวน 3,216 ตร.ม. 

โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

(1) สรุปสถานะอตัราการเช่าพื �นที�สําหรับผู้ เช่าที�ลงนามในสญัญาเช่าและลงนามในสญัญาจองพื �นที�เช่า 
และอตัราการเช่าพื �นที�จําแนกตามประเภทพื �นที�เช่าตราการเช่าพื �นที� (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ก.ค. 2558) 

สรุปสถานะอัตราการเช่าพื 7นที� 

 (ร้อยละ) 
อตัราการเชา่พื �นที�สาํหรับผู้ เชา่ที�ลงนามในสญัญาเช่าและลงนามใน
สญัญาจองพื �นที�เชา่ (ณ วนัที� 31 ก.ค. 2558) 

69.95 

อตัราการเช่าพื �นจากการที� ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่า
เช่าสาํหรับพื �นที�ที�ยงัไมม่ีผู้ เช่า 

30.05 

อัตราการเช่าพื 7นที�รวม 100.0 
อัตราการเช่าพื 7นสาํหรับพื 7นที� ว่าง 0.0 

 

อัตราการเช่าพื 7นที�สาํหรับผู้เช่าที�ลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพื 7นที�เช่า โดย
จาํแนกตามประเภทพื 7นที�เช่า 

 

พื 7นที�เช่า อัตราการเช่าพื 7นที� (ร้อยละ) 

ปี พ.ศ. 2557 
(ตั 7งแต่วนัที� 27 มิ.ย. 

2557 ถงึ 31 ธ.ค. 2557) 

ปี พ.ศ. 2558 
(ณ วันที� 31 ก.ค. 2558) 

พื �นที�เช่ารวม (ตร.ม.) 8,578 69.95 69.95 
หมายเหต:ุ * อตัราการเชา่พื �นที�คํานวณจากสดัสว่นระหวา่งพื �นที�เชา่ที�มีผู้ เชา่ตลอดปีและพื �นที�ปลอ่ยเชา่ทั �งหมด 
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(2) ผลการดําเนินงาน (ข้อมลู ณ 31 กรกฎาคม 2558) 

(หนว่ย ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2557 
(ตั 7งแต่วนัที� 19 พ.ย. 
57 ถงึ 31 ธ.ค. 57) 

ปี พ.ศ. 2558 
(ตั 7งแต่วนัที� 1 ม.ค. 58 

ถงึ 31 ก.ค. 58) 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 4.50 10.50  

รายได้รวม 4.50 10.50  

ต้นทนุการดาํเนินงาน 0.17 0.29  

กาํไรจากการดาํเนินงาน (ก่อนดอกเบี 7ย 
ภาษี ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย) 

4.33 10.21  

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
หมายเหต:ุ * โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เปิดดําเนินการเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 

(3) ข้อมลูของพื �นที�เช่าของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั �งแรก เกี�ยวกบัวนัสิ �นสดุระยะเวลาการเช่า
ของผู้ เช่าตามสญัญา (ข้อมลู ณ 31 ก.ค. 2558) และนบัรวมพื �นที�ที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลง
ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตามสญัญาตกลงกระทําการ เมื�อกองทรัสต์เข้าลงทุนครั �งแรก (โดยมี
สมมติฐาน ณ วนัที� 1 ก.ย. 2558) 

 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2558 โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีผู้ เช่าหลกัคือ บริษัท ฮิตาชิเซลส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งเช่าพื �นที�โดยประมาณ 6,000 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 69.95 ของพื �นที�เช่าทั �งหมด 
เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยสญัญาเช่ามีกําหนดสิ �นสดุ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2567  

สําหรับพื �นที�เช่าที�เหลือประมาณ 2,578 ตร.ม.คิดเป็นร้อยละ 30.05 ของพื �นที�เช่าทั �งหมด หากวนัที�
กองทรัสต์เข้าลงทนุยงัไมม่ีผู้ เช่าพื �นที�ดงักลา่วจากกองทรัสต์ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่า
เช่าสําหรับพื �นที�ที�ยงัไม่มีผู้ เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัตั �งแต่วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุ (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา) ทั �งนี � คาดการณ์ว่ากองทรัสต์จะสามารถ
เข้าลงทนุครั �งแรกได้ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ �นสดุหน้าที�การชําระค่าเช่าภายในเดือน ส.ค. 2561 
โดยหากลา่ช้ากวา่ช่วงเวลาดงักลา่ว ช่วงเวลาสิ �นสดุสญัญาเช่าจะเปลี�ยนแปลงโดยสอดคล้องกนั  

(4) ข้อมลูผู้ เช่าพื �นที�ของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในครั �งแรก (ข้อมลู ณ วนัที� �| ก.ค. 2558) และ
นบัรวมพื �นที�ที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตามสญัญาตกลงกระทํา
การ เมื�อกองทรัสต์เข้าลงทนุครั �งแรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วนัที� 1 ก.ย. 2558) 

บริษัท 
พื 7นที�เช่า

โดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของ
พื 7นที�ให้เช่า 

วันที�สัญญาเช่า
สิ 7นสุดลง  

(เดอืน/พ.ศ.) 
บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

6,000 69.95 ก.ย. 2567 
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บริษัท 
พื 7นที�เช่า

โดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของ
พื 7นที�ให้เช่า 

วันที�สัญญาเช่า
สิ 7นสุดลง  

(เดอืน/พ.ศ.) 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
จํากดั (มหาชน) 

2,578* 30.05 ส.ค. 2561 

รวม 8,578* 100.00*  
ที�มา: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
หมายเหต:ุ พื �นที�ดินดงักลา่วเป็นพื �นที� ในชั �นที� 5 (บางส่วน) ชั �น 6 และชั �น 7 ของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
คิดเป็นพื �นที�รวมประมาณ 2,578 ตารางเมตร ซึ�งอยูร่ะหวา่งการติดตอ่หาผู้ เชา่ หากวนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุยงัไม่มีผู้ เช่า
พื �นที�ดงักล่าวจากกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื �นที�ที�ยังไม่มีผู้ เช่าให้แก่กองทรัสต์
แทนเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัแตว่นัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุ (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญั
ของสัญญา) ทั �งนี � ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทุนครั �งแรกได้ภายในเดือน ก.ย. 2558 และ
สิ �นสุดสัญญาเช่าภายในเดือน ส.ค. 2561 โดยหากล่าช้ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสิ �นสุดสัญญาเช่าจะ
เปลี�ยนแปลงโดยสอดคล้องกนั 

(5) ข้อมลูรายละเอียดของผู้ เช่าพื �นที�จําแนกตามประเภทธุรกิจ (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ก.ค. 2558) และนบัรวม
พื �นที�ที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตามสญัญาตกลงกระทําการ เมื�อ
กองทรัสต์เข้าลงทนุครั �งแรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วนัที� 1 ก.ย. 2558) 

ประเภทผู้เช่าพื 7นที� พื 7นที�เช่าโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพื 7นที�เช่าจาํแนกตาม
ประเภทธุรกิจต่อพื 7นที�เช่ารวม 

(ร้อยละ) 
อปุโภคบริโภค 6,000 69.95 

อสงัหาริมทรัพย์ 2,578* 30.05 
รวมพื 7นที�ให้เช่า 8,578* 100.00* 

ที�มา: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น  
หมายเหต:ุ *พื �นที�ดินดงักลา่วเป็นพื �นที� ในชั �นที� 5 (บางสว่น) ชั �น 6 และชั �น 7 ของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ คิด
เป็นพื �นที�รวมประมาณ 2,578 ตารางเมตร ซึ�งอยูร่ะหว่างการติดต่อหาผู้ เช่า หากวนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุยงัไม่มีผู้ เช่าพื �นที�
ดงักลา่วจากกองทรัสต์ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื �นที�ที�ยงัไม่มีผู้ เช่า ให้แก่กองทรัสต์แทนเป็น
ระยะเวลา 3 ปีนบัแตว่นัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุ (โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา) 
ทั �งนี � ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทุนครั �งแรกได้ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ �นสุดสญัญาเช่า
ภายในเดือน ส.ค. 2561 โดยหากลา่ช้ากวา่ชว่งเวลาดงักลา่ว ชว่งเวลาสิ �นสดุสญัญาเชา่จะเปลี�ยนแปลงโดยสอดคล้องกนั 
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1.7 การรับประกันรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ ระบุเงื�อนไขการรับประกันรายได้ ข้อมูลผู้รับประกันและอันดับ
ความน่าเชื�อถอื 

เงื�อนไขการรับประกันรายได้ 

เพื�อสร้างความมั�นใจให้ผู้ ลงทุนในกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงที�จะรับประกันกําไรจากการ
ดําเนินงานขั �นตํ�า ที�กองทรัสต์จะได้รับจากสินทรัพย์แต่ละโครงการ (โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา) โดยมีรายละเอียดกําไรจากการดําเนินงานขั �นตํ�า ดงันี � 

โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ กาํไรจากการดาํเนินงานขั 7นตํ�า 
(ล้านบาท) 

ตั �งแต่วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน ถึงวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 
2559 โดยหากกองทรัสต์เข้าลงทุนภายหลงัวนัที� 1 กันยายน พ.ศ. 
2558 วงเงินรับประกนัจะลดลงตามสดัสว่น 81.06 
1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 136.55 
1 เมษายน พ.ศ. 2560 -  31 มีนาคม พ.ศ. 2561 138.53 
1 เมษายน พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 145.18 
1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 146.39 
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 146.61 
1 เมษายน พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 154.16 
1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 154.05 
1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 153.96 
ตั �งแต่วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2567 จนถึงวนัที�ครบ 9 ปี นบัแต่วันที�
กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สิน โดยหากกองทรัสต์เข้าลงทนุภายหลงั
วนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกนัจะเพิ�มขึ �นตามสดัสว่น 64.14 
 

โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ กาํไรจากการดาํเนินงานขั 7นตํ�า 
(ล้านบาท) 

ตั �งแต่วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน ถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 
2559 โดยหากกองทรัสต์เข้าลงทุนภายหลงัวันที� 1 กันยายน พ.ศ. 
2558 วงเงินรับประกนัจะลดลงตามสดัสว่น 14.42 
1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 24.06 
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 24.17 
1 เมษายน พ.ศ. 2561- 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 24.64 
1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 24.82 
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 24.87 
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โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ กาํไรจากการดาํเนินงานขั 7นตํ�า 
(ล้านบาท) 

ตั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที�ครบ 6 ปี นับแต่วันที�
กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สิน โดยหากกองทรัสต์เข้าลงทนุภายหลงั
วนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกนัจะเพิ�มขึ �นตามสดัสว่น 10.79 
 

ทั �งนี � ในทุกๆ สิ �นงวดบัญชีใดๆ หากกําไรจากการดําเนินงานตามจริงจากสินทรัพย์ชิ �นใด ตํ�ากว่ากําไรจากการ
ดําเนินงานขั �นตํ�าซึ�ง ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงรับประกนัให้ไว้กบักองทรัสต์ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตก
ลงที�จะรับผิดชอบและชําระสว่นต่างระหว่างกําไรจากการดําเนินงานตามจริงและกําไรจากการดําเนินงานขั �นตํ�า
ให้แก่กองทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามงวดการจ่ายเงินปันผลและตามรายละเอียดที�ระบใุนสญัญาตกลงกระทําการ ใน
สว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา 

โดยกําไรจากการดําเนินงานข้างต้น หมายถึง รายได้จากการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์เข้าลงทุน
ครั �งแรก เช่น คา่เช่าและคา่บริการ คา่นํ �า คา่ไฟ คา่ที�จอดรถยนต์ คา่บริการอื�นๆ เป็นต้น ตามบญัชีที�ปรากฏในงบราย
ไตรมาสของกองทรัสต์ที�ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีหรืองบการเงินประจําปีของกองทรัสต์ที�ผา่นการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีแล้ว (แล้วแต่กรณี) ไม่รวมดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี �ยรับอนัเกิดจากการที�ผู้ เช่าผิดนดั และ 
กําไรจากการนําเงินทนุไปลงทนุ ปรับปรุงด้วย การหกัจํานวนเงินรายได้จากการดําเนินงานของโครงการเอสเจ อินฟิ
นิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือโครงการบางนาที�ผู้ เช่าผิดนดัชําระและการรับรู้รายได้เพื�อให้รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการเป็นไปตามที�กําหนดในสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ลบด้วย จํานวนรวมของ (ก) ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือโครงการบางนา (แล้วแต่กรณี) (ข) 
คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และคา่ตวัแทนหรือนายหน้า (Agency) เพื�อจดัหาผู้ เช่า (ค) คา่บํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมทรัพย์สนิ (Maintenance Expense) (ง) คา่ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย (จ) คา่ใช้จ่ายประกนัภยัความเสี�ยง
ภยัทรัพย์สิน (All Risk Insurance) ประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก (Third Party or Public Liability 
Insurance) และประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) และ (ฉ) ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกิดขึ �น
จากการดําเนินการตามปกติของโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือโครงการ บางนา บิสซิเนส 
คอมเพล็กซ์ (แล้วแต่กรณี) ซึ�งไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นโดยเฉพาะเนื�องจากเป็นทรัพย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทุน 
ทั �งนี � คา่ใช้จ่ายดงัต่อไปนี �จะไม่นํามาหกัออกจากรายได้จากการดําเนินงานของโครงการ SJ Infinite I หรือโครงการ
บางนา (แล้วแต่กรณี) (|) ค่าผู้ ประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าผู้ สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกับการรับและดํารงหน่วยทรัสต์เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าใช้จ่ายอื�นใดที�จะต้องจ่ายให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ค่าธรรมเนียมในการออกเช็คหรือโอนเงิน
ประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื�นใดที�หากกองทรัสต์มิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่
จําเป็นต้องมีคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว (�) รายการกําไรหรือขาดทนุทางบญัชีที�ยงัไมรั่บรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สิน (�) 
ค่าใช้จ่ายที�จดัเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุ (Capital Expenditure) (�) ต้นทนุทางการเงินของกองทรัสต์ รวมทั �งดอกเบี �ย
จ่าย (y) การจ่ายชําระคืนเงินต้นตามที�ระบใุนสญัญาเงินกู้  (z) คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการจดัการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
รวมทั �งการตั �งที�ปรึกษาต่างๆ ของกองทรัสต์ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินเรื�องดงักลา่ว ({) ค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญู และ 
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(�) คา่ใช้จ่ายในการดแูลทรัพย์สนิในสว่นที�ไมเ่ป็นสาระสาํคญั สาํหรับโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เท่านั �น
และตราบเท่าที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
(ตามที�นิยามไว้ในสญัญาแตง่ตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์) ซึ�งดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการดงักลา่วตกลงที�จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่ว (โปรด
พิจารณารายละเอียดในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา) 

ข้อมูลผู้รับประกัน และอันดับความน่าเชื�อถอื 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) หรือผู้ รับประกันกําไรจากการดําเนินงานขั �นตํ�า เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งได้ก่อตั �งขึ �นในวนัที� 25 กนัยายน 2550 โดยมีทนุจดทะเบียนและ
เรียกชําระแล้ว ณ สิ �นงวดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 963.89 ล้านบาท และได้มีการจําหน่ายหุ้นเพิ�มทนุในช่วง
ไตรมาสที� 1 ปี 2558 ทําให้มีทนุจดทะเบียน ณ สิ �นงวดวนัที� 30 มิถนุายน 2558 จํานวน 1,431.23 ล้านบาท และมี
ทนุเรียกชําระแล้ว จํานวน 1,314.40 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาคลงัสินค้า ศนูย์กระจาย สินค้า และ
โรงงานเพื�อให้เช่าอยา่งตอ่เนื�อง นอกจากนี � จากการที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้เข้าไปซื �อหุ้นของบริษัท เหมราช
พฒันาที�ดิน จํากดั (มหาชน) (“เหมราชฯ”) และได้มาซึ�งหุ้นจํานวนร้อยละ 92.88 ของจํานวนหุ้นทั �งหมดของบริษัท
เหมราชฯ เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2558 นั �น ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจครั �งสําคัญของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
เนื�องจากทําให้ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ �น ทั �งในด้านธุรกิจนิคม
อตุสาหกรรม ซึ�งถือเป็นการขยายธุรกิจในแนวดิ�ง (Vertical Integration) และธุรกิจโรงงาน และคลงัสินค้าสําเร็จรูป
ให้เช่า ซึ�งถือเป็นการขยายธุรกิจในแนวราบ (Horizontal Integration) และยงัเป็นผลให้มีฐานรายได้ประจําที�สงูจาก
ธุรกิจให้บริการสาธารณปูโภคและธุรกิจไฟฟ้าที�บริษัทเหมราชฯ ได้ร่วมลงทุนกบัผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าชั �นนําที�
หลากหลาย ทั �งนี � บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกู้  
(Credit Rating) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ �ง (ประเทศไทย) จํากดั ได้เป็น BBB+ (tha) เมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม 2558  

โดยจากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดทางผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษา
ทางการเงินมีความเห็นว่า ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นบริษัทที�มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดบัที�ดีและมีฐานะ
ทางการเงินที�แข็งแกร่ง ตามรายละเอียดที�ได้อธิบายไว้ในสว่นตอ่ไป  

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินต่อความสามารถในการรับประกันของผู้
รับประกันรายได้ของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินได้ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
กระแสเงินสดของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น (ตามข้อมลูทางการเงิน ปี 2555-2557 และงวดหกเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 
มิถนุายน 2558) จากข้อมูลดงักลา่ว ทางผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นบริษัทที�มีฐานะทางการเงินที�อยู่ในระดบัที�น่าพอใจ และมีกระแสรายได้ที�สมํ�าเสมอ 
จึงคาดการณ์ได้วา่ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น นา่จะมีความสามารถในการรับประกนักําไรจากการดําเนินงานขั �นตํ�า
ของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั �งแรกอยู่ในขอบเขตที�ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ดงักล่าวอยู่
ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี�ยงทางธุรกิจ ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ และการเมือง และการแข่งขัน ซึ�ง
ผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินไมส่ามารถควบคมุได้ อีกทั �งยงัตั �งอยูบ่นสมมติฐานเกี�ยวกบัการตดัสินใจ
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ทางธุรกิจในอนาคตที�อาจเปลี�ยนแปลงได้ และผลการประกอบการและผลการดําเนินงานในอดีตของดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น มิได้เป็นสิ�งที�รับประกนัถึงผลการดําเนินงานหรือความมั�นคงทางการเงินดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นใน
อนาคต ดงันั �น ผู้ จัดการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการคาดการณ์ดงักล่าวจะ
เกิดขึ �นจริง และการคาดการณ์ดงักลา่วอาจมีความแตกตา่งจากผลที�เกิดขึ �นจริงอยา่งมีนยัสาํคญั 

ทั �งนี � ปัจจยัที�ผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงิน ใช้ในการพิจารณาประกอบด้วยปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี � 

- ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น  ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
มีฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที�แข็งแกร่ง โดย ณ สิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 ดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น มีสนิทรัพย์รวม จํานวน 82,288 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 16,952 ล้านบาท 
โดยหากพิจารณาสว่นผลการดําเนินดําเนินงาน พบว่า ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีผลการดําเนินงานอยู่
ในระดบัที�น่าพึงพอใจ กล่าวคือมีรายได้รวม ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 จํานวน 2,213 ล้านบาท  
7,169 ล้านบาท และ 5,057 ล้านบาท ตามลาํดบั และงวดหกเดือน ปี 2558 จํานวน 2,093 ล้านบาท โดยมี
กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ จํานวน 402 ล้านบาท 1,895 ล้านบาท และ 1,498 ล้านบาท 
ตามลาํดบั และงวดหกเดือน 2558 จํานวน 1,258 ล้านบาท โดยกระแสรายได้และกําไรดงักลา่วจะประกอบ
ไปด้วยรายได้ในรูปแบบของรายได้ประจํา (Recurring Income) จากสว่นรายได้ค่าเช่า ค่าบริการและค่า
สาธารณปูโภค และสว่นรายได้เงินปันผล และรายได้คา่บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ อีกทั �งยงัสร้างรายได้
เพิ�มเติมในรูปแบบของรายได้การจําหนา่ยสินทรัพย์จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองอสงัหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์อยา่งตอ่เนื�อง 

- การจัดอันดับความน่าเชื�อถือของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ณ วนัที� 19 พฤษภาคม 2558 ดบับลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชั�นได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ �ง จํากัด เป็น BBB+(tha) ซึ�ง
ยืนยนัถึงฐานะทางการเงินที�อยูใ่นระดบัที�นา่พงึพอใจของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นได้เป็นอยา่งดี 

- เงนิสดที�จะได้รับจากการจัดตั 7งกองทรัสต์ การจดัตั �งกองทรัสต์ของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ในครั �งนี � 
จะทําให้ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ�มขึ �นอย่างมากจากการขายทรัพย์สินเข้า
กองทรัสต์ ซึ�งจะเป็นสว่นช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องและความสามารถในฐานะผู้ รับประกนักําไรจากการ
ดําเนินงานขั �นตํ�าของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น  

- การวิเคราะห์ภาระการสนับสนุนกําไรจากการดําเนินงานขั 7นตํ�าที�อาจเกิดขึ 7น กับ ดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น จากการรับประกันกาํไรจากการดาํเนินการขั 7นตํ�าตามสัญญาตกลงกระทาํการ ในทาง
ปฏิบัติแล้ว ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะรับผิดชอบและชําระเฉพาะส่วนต่างระหว่างกําไรจากการ
ดําเนินงานตามจริงและกําไรจากการดําเนินงานขั �นตํ�าให้แก่กองทรัสต์เท่านั �น โดยมิได้ชําระกําไรจากการ
ดําเนินงานขั �นตํ�าทั �งจํานวน บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะสามารถสร้างกําไรจากการดําเนินการตามจริง
จากผู้ เช่าที�ได้ทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการไว้แล้ว ทั �งนี � เพื�อให้นกัลงทนุได้พิจารณาอย่างเห็นภาพมาก
ขึ �น ทางผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงิน ได้ดําเนินการวิเคราะห์ภาระการสนบัสนนุกําไรจากการ
ดําเนินงานขั �นตํ�าที�อาจเกิดขึ �นของผู้ รับประกนัรายได้ โดยอ้างอิงข้อมลูประมาณการกําไรจากการดําเนินงาน
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ของสินทรัพย์ จากรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ซึ�งคาดการณ์ว่าภาระการสนบัสนนุกําไร
จากการดําเนินงานขั �นตํ�าของผู้ รับประกนัรายได้ ที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นต้องรับผิดชอบอยู่ในระดบัที�
ยอมรับได้บนสมมติฐานว่า กองทรัสต์จะสามารถสร้างกําไรจากการดําเนินงานเป็นไปตามรายงานการ
ประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ดงัตอ่ไปนี � 

ประมาณการการสนับสนุนกาํไรจากการดาํเนินงานขั 7นตํ�าที�อาจเกิดขึ 7นของผู้รับประกันรายได้ (บน
สมมติฐานว่ากองทรัสต์จะเข้าลงทุนในวันที� 1 กันยายน พ.ศ. 2558) 

โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

 กาํไรจากการ
ดาํเนินงานขั 7นตํ�า

ต่อปี ที� รับประกัน/1 
(ล้านบาท) 

กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน

ประมาณจากผู้
ประเมินราคา/2 

(ล้านบาท) 

ประมาณการการ
สนับสนุนกาํไร

จากการ
ดาํเนินงานขั 7นตํ�า
ของผู้รับประกัน

รายได้/3                 
(ล้านบาท) 

1 ก.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559 81.06 40.51 40.55 
1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 136.55 107.27 29.28 
1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 138.53 121.44 17.09 
1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 145.18 136.93 8.25 
1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563 146.39 142.55 3.84 
1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 146.61 142.36 4.25 
1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 154.16 157.59 - 
1 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566 154.05 161.20 - 
1 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567 153.96 160.89 - 
1 เม.ย. 2567 - 31 ส.ค. 2567 64.14 74.24 - 

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

 กาํไรจากการ
ดาํเนินงานขั 7นตํ�า

ต่อปี ที� รับประกัน/1 
(ล้านบาท) 

กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน

ประมาณจากผู้
ประเมินราคา/2 

(ล้านบาท) 

ประมาณการการ
สนับสนุนกาํไร

จากการ
ดาํเนินงานขั 7นตํ�า
ของผู้รับประกัน

รายได้/3               
(ล้านบาท) 
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 กาํไรจากการ
ดาํเนินงานขั 7นตํ�า

ต่อปี ที� รับประกัน/1 
(ล้านบาท) 

กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน

ประมาณจากผู้
ประเมินราคา/2 

(ล้านบาท) 

ประมาณการการ
สนับสนุนกาํไร

จากการ
ดาํเนินงานขั 7นตํ�า
ของผู้รับประกัน

รายได้/3               
(ล้านบาท) 

1 ก.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559 14.42 13.28  1.14  
1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 24.06 22.75  1.30  
1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 24.17 23.34  0.83  
1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 24.64 23.37  1.27  
1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563 24.82 23.49  1.33  
1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 24.87 24.14  0.73  
1 เม.ย. 256� - 31 ส.ค. 2564 10.79 10.75  0.04  

หมายเหต ุ
/| กําไรจากการดําเนินงานขั �นตํ�าตอ่ปีที�รับประกนั (โปรดพิจารณาสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา) 
/� กําไรจากการดําเนินงานประมาณจากผู้ประเมินราคา อ้างอิงจากรายงานการประเมินราคาของ บริษัท ทีเอพี แวลเูอชั�น 
จํากดั และ บริษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี� จํากดั โดยเป็นกําไรจากการดําเนินงานเฉลี�ยของผู้ประเมินทั �งสองราย และ
ปรับปรุงสดัสว่นเวลาให้มีความสอดคล้องกบักําไรจากการดําเนินงานขั �นตํ�าตอ่ปี ที�รับประกนั โปรดพิจารณาสมมติฐานการ
ประเมินราคาเพิ�มเติมในสว่นที� 2 ข้อ 2.6 สรุปสาระสาํคญัของรายงานการประเมินและมลูคา่สงูสดุที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ 
/� สว่นตา่งระหวา่ง กําไรจากการดําเนินงานขั �นตํ�าต่อปี ที�รับประกัน และกําไรจากการดําเนินงานประมาณจากผู้ประเมิน
ราคา 

จากประมาณการในตารางขั �นต้น จะเห็นได้ว่าประมาณการการสนบัสนนุกําไรจากการดําเนินงานขั �นตํ�า
ของผู้ รับประกันรายได้ ที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นต้องรับผิดชอบ คิดเป็นภาระการสนบัสนุนช่วงสูง
ประมาณ 40.55 ล้านบาทตอ่ปี สาํหรับโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ 1.33 ล้าน
บาทตอ่ปี สาํหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (ซึ�งแสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ข้อมลู
ผู้ประกนัรายได้) บนสมมติฐานวา่กองทรัสต์จะสามารถสร้างกําไรจากการดําเนินงานเป็นไปตามรายงาน
การประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ในขณะที� ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงิน
และภาษีเงินได้ ในปี 2557 จํานวน 1,498 ล้านบาท และงวดหกเดือน ปี 2558 จํานวน 1,258 ล้านบาท 
ซึ�งสงูกวา่ภาระการสนบัสนนุกําไรจากการดําเนินงานขั �นตํ�าของผู้ รับประกนัรายได้ 
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1.8 ประมาณการกาํไรขาดทุนของกองทรัสต์สาํหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน 

งบกําไรขาดทนุที�คาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์ สาํหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวนัที� 1 มกราคม 
2559 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

ข้อมูลที�ระบใุนหวัข้อนี �ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นข้อมูลในลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต 
(Forward-Looking Statement) โดยข้อมลูดงักลา่วอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการที�ระบอุยู่ในเอกสารแนบ 3 
และอยูภ่ายใต้ความเสี�ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ�งอาจทําให้ผลที�เกิดขึ �นจริงแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั
จากที�ประมาณการไว้ ทั �งนี � ข้อมูลในส่วนนี �ไม่ควรถูกพิจารณาเป็นคํารับรอง คํารับประกัน หรือการคาดการณ์
ภายใต้สมมติฐานที�ถกูต้องของผู้จดัการกองทรัสต์ และที�ปรึกษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการ
ดงักลา่วจะบรรลผุลหรือน่าจะบรรลผุล เนื�องจากข้อมลูดงักลา่วจดัทําบนสมมติฐานในช่วงที�จดัทารายงานข้อมูล
ทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเทา่นั �น  

รายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้หรือผลประโยชน์
ตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ปรากฏในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี �ประมาณการกําไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะไมไ่ด้รับการปรับปรุงสําหรับเหตกุารณ์ใดๆ ที�เกิดขึ �นภายหลงั
วนัที�ของเอกสารฉบบันี �  

ข้อมลูในสว่นนี �อยู่ภายใต้สมมติฐานหลายประการ ซึ�งแม้จะมีการระบตุวัเลข ซึ�งผู้จดัการกองทรัสต์ และที�ปรึกษา
ทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตสุมผล ณ วนัที�จดัทํางบกําไรขาดทนุที�คาดคะเนตามสมมติฐาน แต่สมมติฐาน
และการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี�ยงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขนัที�
สําคัญจํานวนมาก ซึ�งผู้ จัดการกองทรัสต์ และที�ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั �งยังตั �งอยู่บน
สมมติฐานเกี�ยวกบัการตดัสนิใจทางธุรกิจในอนาคตที�อาจเปลี�ยนแปลงได้ ดงันั �น ผู้จดัการกองทรัสต์ และที�ปรึกษา
ทางการเงินจึงไมส่ามารถรับรองได้วา่ประมาณการดงักลา่วจะเกิดขึ �นจริง ดงันั �นข้อมลู ทางการเงินที�คาดการณ์ใน
เอกสารฉบบันี �อาจแตกต่างจากผลที�เกิดขึ �นอย่างมีนยัสําคญั ผู้ลงทนุควรศึกษาสมมติฐานการประมาณการ และ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูประมาณการในสว่นนี � 

งบกําไรขาดทนุที�คาดคะเนตามสมมติฐาน เป็นสว่นหนึ�งของข้อมูลทางการเงินที�เกี�ยวกับอนาคตที�จัดเตรียมโดย
ผู้จัดการกองทรัสต์ และที�ปรึกษาทางการเงิน และสอบทานโดย PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd. 
(PwC) ซึ�งผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพิ�มเติมได้ในเอกสารแนบ 3 

  ล้านบาท 
รายได้จากคา่เชา่และคา่บริการ  158.07 
รายได้อื�น  27.53 
รวมรายได้  185.60 
คา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์  70.02 
กาํไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์  115.58 
รายได้จากการประกนัโดยผู้ รับประกนัรายได้  48.99 
กาํไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์หลังรวมรายได้จากการประกันโดยผู้ รับประกันรายได้3  164.57 
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คา่ธรรมเนียมของการจดัการและคา่ใช้จา่ยในการบริหารกองทรัสต์  17.15 
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจา่ย  16.22 
คา่ใช้จา่ยดอกเบี �ย  22.94 
กาํไรสุทธิที�สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไร  108.26 
บวกกลบั  สภาพคลอ่งสว่นเกินที�เกิดจากการตดัจา่ยคา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์  16.22 
บวกกลบั  คา่ใช้จา่ยดอกเบี �ยสว่นที�ไมไ่ด้จา่ยเป็นเงินสด  4.08 
หกัออก  รายได้จากคา่เชา่และบริการที�มิได้รับชําระเป็นเงินสด  (3.19) 
เงนิสดสุทธิที�สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรและแบ่งส่วนทุน  125.37 
บวกกลบั  ภาษีมลูคา่เพิ�มรอขอคืน  2.38 
เงนิสดสุทธิที�สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรและแบ่งส่วนทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน  127.75 

ประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่กําไรและการแบง่สว่นทนุ(ร้อยละ)  98.57 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรและการแบ่งส่วนทุน (ล้านบาท)  125.92 
จํานวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย)1  202.00 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไร และการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)   

- การปันสว่นแบง่กําไรตอ่หน่วย )บาท(   0.61 

- การแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย (บาท)  0.01 

การปันสว่นแบง่กําไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย (บาท)  0.62 

ในกรณีที�กองทรัสต์มีการรับรู้ผลขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ 7น (Unrealized Loss)  
จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง2  

  

- การปันสว่นแบง่กําไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย )บาท(   0.58 

- การคืนทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หน่วย )บาท(   0.04 

การปันสว่นแบง่กําไรและการคืนสว่นทนุตอ่หน่วย (บาท)  0.62 

   
1 จํานวนหน่วยทรัสต์และราคาหน่วยทรัสต์ดงักล่าวเป็นตวัเลขอ้างอิงเพื�อใช้ในการคํานวณเท่านั �น จํานวนหน่วยทรัสต์และราคา

หน่วยทรัสต์ที�กองทรัสต์จะลงทนุสดุท้าย อาจมากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับที�ประมาณการนี �ไว้ได้ จํานวนหน่วยทรัสต์ที�ใช้เป็น
ตวัเลขอ้างอิงนี �คํานวณมาจากจํานวนเงินที�คาดว่าจะระดมทุนมาจากการขายกองทรัสต์ที�ไม่เกิน 202 ล้านหน่วย และราคา
หน่วยทรัสต์ที� 10 บาท 

2 ในกรณีที�ราคาประเมินของทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทนุในสิทธิการเชา่โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีราคาประเมินของ
สิทธิการเชา่สิ �นงวดลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ �นจริง (Unrealized Loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า โดย
สมมติให้มลูคา่การด้อยคา่เทา่กบัยอดคงค้างของสญัญาสิทธิการเชา่ที�โดยปกติตดัจา่ยแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า อย่างไร
ก็ตาม มลูคา่สิทธิการเชา่ ณ วนัสิ �นรอบบญัชีจะขึ �นอยูก่บัราคาประเมินที�จดัทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระซึ�งการคํานวณ
มูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยที�เกี�ยวข้องหลายประการ อาทิเช่น อัตราการเช่าและเติบโตของรายได้ค่าเช่า อัตราส่วนลด 
(Discount Rate) ฯลฯ ซึ�งอาจส่งผลให้มลูค่าสิทธิการเช่าที�คํานวณได้เพิ�มสงูขึ �น เท่าเดิม หรือลดลง ดงันั �นการคํานวณการปัน
สว่นแบง่กําไรและการคืนสว่นทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หน่วยข้างต้น (ลดมลูค่าสิทธิการเช่าเป็นจํานวนเท่ากันตามอายสุญัญาเช่า) 
จงึเป็นการแสดงตวัอยา่งผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นในกรณีที�มลูค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอตัราที�เท่ากันตลอดอายสุญัญา
การเชา่เทา่นั �น 

� กําไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์หลังรวมรายได้จากการประกันโดยผู้ รับประกันรายได้ ซึ�งแสดงไว้ข้างต้นเป็นจํานวนที�รับรู้ตาม
นโยบายบญัชี ซึ�งหากคํานวณการรับรู้รายได้ตามสญัญา โดยหกัออกด้วยรายได้ค่าเช่าและบริการที�มิได้รับชําระเป็นเงินสดจะ
เป็นจํานวนเทา่กบั 161.38 ล้านบาท  
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ทั �งนี � ผู้ ลงทุนควรศึกษาเพิ�มเติมถึงสมมติฐาน รวมทั �งประมาณการงบกําไรขาดทุนที�คาดคะเนตามสมมติฐาน
ของทรัสต์ สําหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวนัที� 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ที�แสดงไว้ใน
เอกสารแนบ 3 โดยใช้วิจารณญาณของตนเองอยา่งถี�ถ้วนเกี�ยวกบัผลการดําเนินการในอนาคตของกองทรัสต์ 

การวเิคราะห์ความผนัผวน (Sensitivity Analysis) 

เพื�อช่วยให้ผู้ ที�สนใจที�จะลงทนุสามารถประเมินผลกระทบต่อการประมาณการอตัราการปันสว่นแบ่งกําไรสําหรับ
งวด 12 เดือน ประจํางวด 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 ของกองทรัสต์จากการที�สมมติฐานของตวัแปรสําคญั 
เช่น การประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้ ซึ�งสมมติฐานเหล่านี �มีความไม่แน่นอน
และอยูน่อกเหนือการควบคมุของกองทรัสต์ เช่น การลดลงของอตัราการเช่าพื �นที� อตัราการตอ่สญัญาเช่า การปรับ
อตัราค่าเช่าและค่าบริการ เป็นต้น ซึ�งปัจจัยเหล่านี �อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ ที�
ปรึกษาทางการเงินได้จดัทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของปัจจยัสําคญัดงักลา่ว (โปรด
พิจารณาเอกสารแนบ 3) ตอ่ประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่กําไรสาํหรับงวด 12 เดือน ประจํางวด 1 ม.ค. 2559 
ถึง 31 ธ.ค. 2559 ของกองทรัสต์  

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยคํานวณจากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�สมมติฐาน 
10.0 บาทตอ่หนว่ย แบง่ได้เป็น 3 กรณี ดงันี � 

(1) การเปลี�ยนแปลงของอตัราการเชา่พื �นที� 

 สาํหรับปีตั 7งแต่วันที� 1 มกราคม พ .ศ.2559 ถึงวันที� 31 ธันวาคม พ .ศ.2559 

อัตราการเช่า
พื 7นที� 

รายได้จากค่า
เช่าและ

ค่าบริการ 

รายได้จากการ
ประกันโดยผู้
รับประกัน

รายได้ 

ประมาณการ
จาํนวนเงนิปัน
ส่วนแบ่งกาํไร
และส่วนทุน 

ประมาณการ
ปันส่วนแบ่ง

กาํไรและส่วน
ทุนต่อหน่วย 

ประมาณอัตรา
การปันส่วน

แบ่งกาํไรและ
ส่วนทุน 

 )ล้านบาท(  )ล้านบาท(  )ล้านบาท(  )บาท(  )ร้อยละ(  
ตํ�ากว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 5 ต่อปี 

150.38 56.42 125.92 0.62 6.23 

กรณีฐาน 158.07 48.99 125.92 0.62 6.23 
สูงกว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 5 ต่อปี/1 

165.76 41.57 125.92 0.62 6.23 

หมายเหต ุ/1 อัตราการเช่าสงูกว่ากรณีฐาน ร้อยละ 5 ต่อปี จะปรับใช้เฉพาะกรณี อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ เนื�องจาก อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสมมติฐานอตัราการเช่าเต็ม ณ วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในสินทรัพย์
ครั �งแรก 
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(2) การเปลี�ยนแปลงของอตัราคา่เช่าและคา่บริการ 

 สาํหรับปีตั 7งแต่วันที� 1 มกราคม พ .ศ.2559 ถึงวันที� 31 ธันวาคม พ .ศ.2559 

อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

รายได้จากค่า
เช่าและ

ค่าบริการ 

รายได้จากการ
ประกันโดยผู้
รับประกัน

รายได้ 

ประมาณการ
จาํนวนเงนิปัน
ส่วนแบ่งกาํไร
และส่วนทุน 

ประมาณการ
ปันส่วนแบ่ง

กาํไรและส่วน
ทุนต่อหน่วย 

ประมาณอัตรา
การปันส่วน

แบ่งกาํไรและ
ส่วนทุน 

 )ล้านบาท(  )ล้านบาท(  )ล้านบาท(  )บาท(  )ร้อยละ(  
ตํ�ากว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 5 ต่อปี 

150.33 56.13 125.92 0.62 6.23 

กรณีฐาน 158.07 48.99 125.92 0.62 6.23 
สูงกว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 5 ต่อปี 

165.81 41.85 125.92 0.62 6.23 

(3) การเปลี�ยนแปลงของอตัราการเชา่พื �นที�และอตัราคา่เช่าและคา่บริการ 

 สาํหรับปีตั 7งแต่วันที� 1 มกราคม พ .ศ.2559 ถึงวันที� 31 ธันวาคม พ .ศ.2559 

อัตราการเช่า
พื 7นที�และอัตรา

ค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

รายได้จากค่า
เช่าและ

ค่าบริการ 

รายได้จากการ
ประกันโดยผู้
รับประกัน

รายได้ 

ประมาณการ
จาํนวนเงนิปัน
ส่วนแบ่งกาํไร
และส่วนทุน 

ประมาณการ
ปันส่วนแบ่ง

กาํไรและส่วน
ทุนต่อหน่วย 

ประมาณอัตรา
การปันส่วน

แบ่งกาํไรและ
ส่วนทุน 

 )ล้านบาท(  )ล้านบาท(  )ล้านบาท(  )บาท(  )ร้อยละ(  
ตํ�ากว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 5 ต่อปี 

143.02 63.19 125.92 0.62 6.23 

กรณีฐาน 158.07 48.99 125.92 0.62 6.23 
สูงกว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 5 ต่อปี/1 

173.89 34.06 125.92 0.62 6.23 

หมายเหต ุ/1 อตัราการเช่าสงูกว่ากรณีฐาน ร้อยละ 5 ต่อปี จะปรับใช้เฉพาะกรณี อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ เนื�องจาก อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสมมติฐานอตัราการเช่าเต็ม ณ วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในสินทรัพย์
ครั �งแรก 

ทั �งนี � การวิเคราะห์ความอ่อนไหวนั �นมีวตัถุประสงค์เพื�อแสดงการคํานวณถึงผลกระทบของผลประกอบการของ
กองทรัสต์ที�อาจเกิดขึ �นจากสมมติฐานสําคัญที�แปรเปลี�ยนไปจากกรณีฐานเท่านั �น ความแตกต่างระหว่างผล
ประกอบการที�เกิดขึ �นจริง และผลประกอบการที�แสดงในประมาณการงบกําไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมติอาจ
แตกตา่งไปจากช่วงการเปลี�ยนแปลงที�กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ความออ่นไหวดงักลา่ว 
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1.9 การกู้ยมืเงนิ  

ในการลงทุนครั �งแรกของทรัสต์ กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ�งจากการกู้ ยืมเงิน โดยกองทรัสต์จะเข้าทํา
สญัญาเงินกู้ กบัสถาบนัการเงิน และ/หรือนิติบคุคลอื�นใด ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 505 ล้านบาท สําหรับการเข้า
ลงทนุในทรัพย์สิน และ/หรือสําหรับค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และวงเงินสินเชื�อหมนุเวียนประเภทต่างๆ  รวมถึง 
วงเงินเบิกเงินเกินบญัชี (O/D) ในวงเงินจํานวนไมเ่กิน 30 ล้านบาท เพื�อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน โดยข้อกําหนดและ
เงื�อนไขของการกู้ยืมเงินดงักล่าวจะเป็นไปตามที�กําหนดในสญัญาเงินกู้และ/หรือเอกสารทางการเงินที�เกี�ยวข้อง 
โดยมีรายละเอียดเบื �องต้นดงัตอ่ไปนี � 

ผู้ให้กู้  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) และ/หรือนิติบคุคลอื�นใด 
ผู้กู้   ทรัสตีกระทําการในนามทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่า ดบับลวิเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
วงเงนิกู้ - วงเงินที� 1: วงเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวนไม่เกิน 505 ล้านบาท เพื�อการ

ลงทนุซื �อทรัพย์สนิหลกัครั �งแรก และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และ/
หรือ 

- วงเงินที� 2: วงเงินสินเชื�อหมนุเวียนประเภทต่างๆ  รวมถึง วงเงินเบิกเงิน
เกินบญัชี  ) O/D) จํานวนไมเ่กิน 30 ล้านบาท เพื�อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

ทั �งนี � ตามที�ระบใุนสญัญาเงินกู้  และ/หรือเอกสารทางการเงินที�เกี�ยวข้อง 
ประเภทอัตราดอกเบี 7ย อตัราดอกเบี �ยลอยตวั  
อัตราดอกเบี 7ย  - วงเงินที� 1: ไมเ่กินอตัราดอกเบี �ย MLR – 1.5  

- วงเงินที� 2: ไมเ่กินอตัราดอกเบี �ย MOR – 2.0 
อนึ�ง “อตัราดอกเบี �ย MLR” หมายถึง อตัราดอกเบี �ยลกูค้ารายใหญ่ชั �นดี 
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (Minimum Loan 
Rate, “MLR”) อนัได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกร 
จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากดั (มหาชน) และ “อตัราดอกเบี �ย MOR” หมายถึง อตัราดอกเบี �ยลกูค้าราย
ใหญ่ชั �นดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี ของธนาคารผู้ ให้กู้  (Minimum Overdraft 
Rate, “MOR”) 

การชาํระดอกเบี 7ย ชําระรายไตรมาส  
ระยะเวลาชาํระคืนเงนิกู้ วงเงินที� 1:  

- ระยะเวลารวมไม่เกิน 12 ปี เว้นแต่กรณีที�มีการชําระหนี �เงินกู้ คืนก่อน
กําหนดหรือกรณีตามที�ระบใุนสญัญาเงินกู้  โดยได้รับการยกเว้นการชําระ
คืนเงินต้นในช่วง 5 ปีแรก และชําระคืนเงินต้นบางสว่นกอ่นวนัครบกําหนด
อาย ุตามที�ระบใุนสญัญาเงินกู้   

วงเงินที� 2:  
- ระยะเวลารวมไม่เกิน 12 ปี โดยมีการพิจารณาทบทวนวงเงินหรือต่อ
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ระยะเวลาทกุปี รายละเอียดการชําระคืนและกําหนดชําระคืนทั �งจํานวน 
ตามที�ระบใุนสญัญาเงินกู้  และ/หรือเอกสารทางการเงินที�เกี�ยวข้อง 

หลักประกันการกู้ยมื 1. การจํานองที�ดิน และสิ�งปลกูสร้างต่างๆ ในโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั 
บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ที�กองทรัสต์ลงทนุครั �งแรก 

2. การโอนสิทธิในสญัญาเช่าที�ดิน และการจํานองสิ�งปลกูสร้างต่าง ๆ ใน
โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ที�กองทรัสต์ลงทนุครั �งแรก 

3. การโอนสิทธิในกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลังให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์แตเ่พียงผู้ เดียวและผู้ เอาประกนัภยัร่วม และ/หรือลกัษณะอื�น
ใดที�กองทรัสต์และผู้ให้กู้ กําหนด  

4. การโอนสทิธิอยา่งมีเงื�อนไขในสญัญาเช่าและบริการของผู้ เช่าทั �งที�มีอยู่ใน
ปัจจบุนัและที�จะมีในภายหน้าตามที�คูส่ญัญาจะกําหนด 

5. ข้อตกลงที�เกี�ยวข้องกบัสญัญาตกลงกระทําการ  
6. การโอนสทิธิอยา่งมีเงื�อนไขในสญัญาบริหารจดัการอาคาร เอสเจ อินฟินิท 

วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ สญัญาแต่งตั �งตวัแทนแต่เพียงผู้ดียว โครงการ 
เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ และ/หรือสญัญาแต่งตั �งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ โครงการบางนาบิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

7. การโอนสทิธิอยา่งมีเงื�อนไขในบญัชีเงินฝาก 
8. หลกัประกนัการกู้ยืมอื�นๆ (ถ้ามี) ตามที�กองทรัสต์และผู้ให้กู้อาจจะกําหนด

ในสญัญาเงินกู้  
นอกเหนือจากเงื�อนไขที�ระบขุ้างต้น ข้อกําหนดและเงื�อนไขอื�นๆ เกี�ยวกบัการให้
หลกัประกนัการกู้ยืมนี �ให้เป็นไปตามเงื�อนไขในสญัญาเงินกู้   และ/หรือเอกสาร
ทางการเงินที�เกี�ยวข้อง 

ข้อตกลงหลกัของผู้กู้ ข้อตกลงหลกัตา่งๆของผู้กู้ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงข้อตกลงดงัตอ่ไปนี � 
1. ข้อปฏิบตัิทางการเงินตามที�กําหนดในสญัญาเงินกู้และ/หรือเอกสารทาง

การเงินเกี�ยวข้อง 
2. จะไมก่่อภาระผกูพนัทางการเงินใดๆ 
3. จะไมก่่อภาระผกูพนัอื�นใดเหนือทรัพย์สนิที�เป็นหลกัประกนัให้แก่ผู้ให้กู้  
4.  ในกรณีที�ผู้กู้จะทําสญัญาให้เช่าพื �นที�ที�มีอายสุญัญามากกว่า 3 ปี และมี

ขนาดพื �นที�มากกว่า vww ตารางเมตรผู้กู้ จะต้องปฏิบตัิตามที�กําหนดใน
สญัญาตา่งๆที�เกี�ยวข้อง 

5. ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของบริษัท จะ
ดํารงสดัสว่นการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รวมกนั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดที�ออกและเสนอขาย ตลอดระยะเวลาของ
สญัญาเงินกู้ นี �  

6. กรณีที�ผู้กู้ ผิดสญัญาในสญัญาเงินกู้ อื�นใดกับผู้ ให้กู้ อื�น ให้ถือว่าเป็นการ
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ผิดสญัญาเงินกู้ นี �ด้วย 
7. ผู้ กู้ จะต้องดํารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี �สินที�มีภาระดอกเบี �ยต่อ

ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ไมเ่กินร้อยละ 35  บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล 
เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด ตกลงเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ตลอดอายุ
สญัญาเงินกู้ นี �  

8. ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะดํารงสดัสว่นการถือหุ้นใน บริษัท ดบับลิว
เอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุน
จดทะเบียนทั �งหมดที�ชําระแล้วของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท 
แมเนจเม้นท์ จํากดั ตลอดอายสุญัญาเงินกู้ นี � 

9. การจําหนา่ยสนิทรัพย์ใดๆ จะต้องเป็นไปตามที�กําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้   
และ/หรือเอกสารทางการเงินที�เกี�ยวข้อง 

10. สดัส่วนการเช่าพื �นที�อาคารสํานักงานจะต้องเป็นไปตามที�กําหนดใน
สญัญาเงินกู้  และ/หรือเอกสารทางการเงินที�เกี�ยวข้อง 

11. ข้อตกลงอื�นๆ (ถ้ามี) ตามที�กองทรัสต์และผู้ ให้กู้อาจจะกําหนดในสญัญา
เงินกู้  

ค่าธรรมเนียมการชาํระ 
หนี 7ก่อนครบกาํหนด 

ไมเ่กินร้อยละ 3.0 ของจํานวนหนี �ที�ชําระก่อนครบกําหนด และอาจมีค่าใช้จ่าย
อื�นใดอีกหากชําระหนี �ก่อนครบกําหนดไม่ตรงกับวันชําระดอกเบี �ยของงวด
ดอกเบี �ยแตล่ะงวด ทั �งนี �ตามเงื�อนไขในสญัญาเงินกู้   

อย่างไรก็ดี เว้นแต่ในกรณีที�มีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของหน่วยงานอื�นที�มีอํานาจหน้าที� 
ประกาศกําหนดห้ามมิให้กองทรัสต์กู้ยืมเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตี  กองทรัสต์อาจมีการกู้ยืมเงินจาก
บคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตี ซึ�งบริษัทฯ เห็นวา่การกู้ยืมเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตีนั �น ไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลเสยีตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

นอกเหนือจากการกู้ยืมเพื�อการลงทุนในทรัพย์สินครั �งแรกตามที�ได้ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี � ในอนาคตผู้จัดการ
กองทรัสต์อาจพิจารณากู้ยืมเพิ�มเติมเพื�อเข้าลงทนุในทรัพย์สินอื�นที�ผู้ จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรและก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยกระบวนการพิจารณาเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ�มเติมนั �นจะเป็นไป
ตามที�ระบุไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอนาคต เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สานกังาน ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศกําหนด และเป็น
การลงทนุเพื�อประโยชน์ของทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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1.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รวม 10.50% - - - - 
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 0.75% อัตราพื 7นฐาน ประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียม 2 ส่วนคือ:  
(1) อตัราไม่เกิน 0. 50% ต่อปีของ
(ก) ราคาทนุของทรัพย์สนิหลกัของ
กอ ง ท รัส ต์  ทั �ง นี �ร า ค าทุน ข อ ง
ทรัพย์สินหลักดังกล่าวไม่รวม
มลูค่าทรัพย์สินที�ได้จําหน่ายไปใน
ภายหลัง และ (ข) ราคาทุนของ
ทรัพย์สนิหลกัประเภทสิทธิการเช่า 
(Leasehold) ที�นํามาคํานวณ
ค่าธรรมเนียมจะคิดเฉพาะช่วง
ระยะเวลาที�สิทธิการเช่ายังมีผล
บงัคบัใช้เทา่นั �น 
(2) อตัราไม่เกิน 0.50% ต่อปีของ
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน

รายเดือน ตามที�จ่ายจริง ค่ าธรรม เ นียมในการไ ด้ มา ซึ� ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์  
กรณีทรัพย์สินของบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน
กบัผู้จดัการกองทรัสต์  
ไม่เกิน 0.75% ของมูลค่าทรัพย์สินที�
ได้มาของกองทรัสต์ 
กรณีทรัพย์สนิอื�น 
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่าทรัพย์สินที�
ได้มาของกองทรัสต์ 
ค่าธรรมเนียมในการจําหน่ายไปซึ�ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์  
ไม่เกิน 0.50% ของมลูค่าทรัพย์สินที�ได้
จําหนา่ยไปของกองทรัสต์ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงิน
ฝากสถาบนัทางการเงิน 

คา่ธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษา
ทรัพย์สนิ 

0.75% ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม 2 
ส่วน คือ 
(1) อตัราไม่เกิน 0.3% ต่อปีของ

(ก) ราคาทุนของทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์ ทั �งนี �ราคา
ทนุของทรัพย์สนิหลกัดงักลา่ว
ไม่รวมมูลค่าทรัพย์สินที�ได้
จําหน่ายไปในภายหลงั และ 
(ข) ราคาทุนของทรัพย์สิน
หลักประเภทสิท ธิการเช่ า 
(Leasehold) ที�นํามาคํานวณ
ค่าธรรมเนียมจะคิดเฉพาะ
ช่วงระยะเวลาที�สิทธิการเช่า
ยงัมีผลบงัคบัใช้เทา่นั �น 

(2) อตัราไม่เกิน 0.3% ต่อปีของ

รายเดือน - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุ
ในตราสารทางการเงิน และ/
ห รื อ เ งิ น ฝา กสถ า บัน ท า ง
การเงิน 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 0.5%1 ไม่เกิน 0.50% ต่อปีของเงินทนุจด
ทะเบียนของกองทรัสต์ 

รายเดือน - - 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์  ซึ�งได้แก่  
1. คา่บริหารจดัการโครงการ และ  
2. ค่าพนกังาน หรือบคุลากรเฉพาะที�
เ กี� ย ว ข้ อ งกับ กา ร บ ริ ห าร จัดก า ร
โครงการดงักลา่ว  

3.0% ตามที�กําหนดในสัญญาแต่งตั �ง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์2  

ตามที�กําหนด
ในสญัญา

แตง่ตั �ง
ผู้บริหาร

อสงัหาริม- 
ทรัพย์ 

- - 

ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใช้จ่ายใน
การดํารงสถานะเป็นหลักทรัพย์จด

- ในอัตราตามที�ตลาดหลักทรัพย์
กําหนด 

รายปี - - 

                                                 
1 อาจมีการปรับเปลี�ยนตามประกาศของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2 โปรดพิจารณาสรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาแตง่ตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในสว่นที' 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา ทั �งนี � สาระสําคญัของสญัญา อาจมีการปรับเปลี'ยน เมื'อมีการจดัทําสญัญา

แตง่ตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใหมใ่นแตล่ะรอบระยะเวลา 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยในการ
สอบบญัชีและการตรวจสอบภายใน 

0.20% ตามที�จ่ายจริง รายปี - - 

คา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใน
การประเมินระบบวิศวกรรม ค่า
ตรวจสอบอาคาร ค่าใช้จ่ายจัดทํา
รายงาน หรือบทวิจยั 

0.05% ตามที�จ่ายจริง รายปี - - 

ดอกเบี �ยและค่าธรรมเนียมจากการ
กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน และ/หรือ
นิติบคุคลอื�นใดที�สามารถให้สนิเชื�อได้ 

- ตามที�จ่ายจริง ตามที�กําหนด
ในสญัญา 

- - 

คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน - - - 2.0% ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาด้านการลงทนุ
ใ น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  เ ช่ น  ก ร ณี
กองทรัสต์ลงทุนในต่างประเทศ เป็น
ต้น 

- - - 2.5% ตามที�จ่ายจริง 

คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาอื�น ๆ - - - 1.0% ตามที�จ่ายจริง 
คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ย
หนว่ยทรัสต์ 

- - - 3.0% ไมเ่กิน 3.0% ของมลูคา่หนว่ยทรัสต์ที�
เสนอขาย 

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการจัดหาเงิน
กู้ยืมหรือการออกตราสารที�มีลกัษณะ
เดียวกนั 

เป็นไปตามที�    
ตกลงกบั
ธนาคาร 

- - 3.0% ตามที�จ่ายจริง 

ค่ า ใ ช้จ่ ายในกา รดูแล  ซ่อมแซ ม
บํารุงรักษา และ/หรือปรับปรุงพฒันา
อสังหาริมทรัพย์  และตกแต่งหรือ
จัดแบ่งพื �นที�ในอสังหาริมทรัพย์เพื�อ
นําออกหาประโยชน์หรือให้เช่า 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

ค่าบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 
ซ่อมแซม บํา รุ ง รักษา  และ /ห รือ

ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ปรับปรุงหรือพฒันา และตกแต่งหรือ
จดัแบง่พื �นที�ในอสงัหาริมทรัพย์ 
คา่ใช้จา่ยในการประกนัภยั 0.75% ตามที�จ่ายจริง    
คา่ใช้จา่ยในการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ในกรณีที�มกีารระดม
ทนุ 

- - - 1.0% ตามที�จ่ายจริง 

ค่า ใ ช้จ่ ายในการจัดประชุมผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์และการจัดทํา จัดส่ง
เอกสารประกอบการจัดประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

คา่ใช้จา่ยอื�น ๆ       
(1) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม  แ ล ะ /ห รื อ 

ค่าใ ช้จ่ ายในการประเมินค่า 
และ/หรือ สอบทานการประเมิน
คา่ทรัพย์สนิ 

- ตามที�จ่ายจริง รายปี - - 

(2) คา่สาธารณปูโภค คา่รักษาความ
สะอาด ค่ารักษาความปลอดภยั 

- ตามที�จ่ายจริง - - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่ า กํ า จั ด แ ม ล ง  ค่ า ทํ า ส ว น 
ต ล อ ด จ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื� น ใ ด ที�
เ กี� ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร จั ด ก า ร
อสงัหาริมทรัพย์  

(3) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์รายงาน
ประจําปี และเอกสารอื�นๆ ที�
เกี�ยวเนื�องกับผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่ง
เอกสารดงักลา่ว 

0.05% ตามที�จ่ายจริง - - - 

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ 
แ ล ะ จั ด ห นั ง สื� อ บ อ ก ก ล่ า ว 
หนังสือตอบโต้เอกสาร ข่าวสาร 
ประกาศและรายงานต่างๆ ถึงผู้
ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลง
ประกาศหนงัสอืพิมพ์ 

0.05% ตามที�จ่ายจริง - - - 

(5) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้

- ตามที�จ่ายจริง - - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ถือหน่วยทรัสต์การเพิ�มทุน และ/
หรือ ลดทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธ น า ค า ร  ค่ า อ า ก ร แ ส ต ม ป์ 
ค่าบริการที�นายทะเบียนเรียก
เ ก็ บ  ค่ า ไ ป ร ษ ณี ย า ก ร  ค่ า
โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(6)  ค่ า เ อ ก ส า ร ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์  ค่า เอกสารการ
ลงบญัชีกองทรัสต์ 

0.05% ตามที�จ่ายจริง - - - 

(7) ค่าใช้จ่ายอันเกี�ยวเนื�องจากการ
เ ป ลี� ย น แ ป ลง แ ก้ ไ ข เ พิ� ม เ ติ ม
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ และ/หรือ ที�
เ กิ ด ขึ �น จ า ก ก า ร ป ฏิ บัติ ต า ม
กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต .  และ/ห รือ 
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี �ไม่

0.05% ตามที�จ่ายจริง - - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ร ว ม ค่ า ที� ป รึ ก ษ า ใ น ก า ร
ดําเนินการดงักลา่ว 

(8) คา่ภาษี (รวมถึง คา่ภาษีโรงเรือน 
ค่าภาษีป้าย และ ค่าภาษีอื�นๆ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม  แ ล ะ /ห รื อ 
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ อนัเกี�ยวเนื�องกับ
การดําเนินงานของกองทรัสต์ 

- ตามที�จ่ายจริง - - - 

(9) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  แ ล ะ /ห รื อ 
ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องในการ
จั ด ตั � ง ก อ ง ท รั ส ต์  เ ช่ น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมและจดัทําเอกสารสญัญา 
เป็นต้น 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(10) ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรือตวัแทน 
(Agent or Property Broker) 

- - - 3.0% ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

(ถ้ามี) ในการจดัหาผู้ เช่า หรือใน
การซื �อ จดัหา จําหน่าย หรือโอน
สิ ท ธิ ใ น ท รั พ ย์ สิ น ใ ด ๆ  ข อ ง
กองทรัสต์   

(11) คา่ธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพื�อ
การจัดหา ได้มา จําหน่าย จ่าย 
โอนทรัพย์สิน หลักทรัพย์ของ
กองทรัสต์ เช่นค่าใช้จ่ายในการ
จํ า ห น่ า ย  ห รื อ  โ อ น สิ ท ธิu

คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(12) ค่าภาษี ค่าใช้จ่าย ค่านายหน้า
หรือค่าธรรมเนียมและอากร
แสตมป์ใดๆ ที�เกี�ยวกับการซื �อ
ขายหลกัทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ 
การประมูลขายทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ หรือทรัพย์สินอื�นของ
กองทรัสต์ เช่นค่านายหน้าซื �อ

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ขายหลักทรัพย์ และจะถูกหัก
จากคา่ขายหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่าย
และค่านายหน้าที�เกี�ยวข้องกับ
การซื �อหรือขายอสงัหาริมทรัพย์ 
การประมูลขายทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการโอน
หลกัทรัพย์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ 
เป็นต้น 

(13) คา่ธรรมเนียมผู้สอบบญัชีต่อการ
ตรวจสอบประมาณการงบกําไร
ขาดทุน และค่าใ ช้จ่ายจัดทํา
รายงาน หรือบทวิจยั 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(14) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่า
ซื � อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์  เ ช่ น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร เ ป็นต้น 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการคืนเงินคา่
ซื �อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื �อใน
กรณีที�จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จอง
ซื �อมากกวา่จํานวนหน่วยทรัสต์ที�
เสนอขาย (ถ้ามี)   

(15) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื �อ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์  ใ บ ท รั ส ต์ 
ใบเสร็จรับเงิน ในกํากับภาษี 
และแบบฟอร์มอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
กับกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายใน
การจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(16) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนังสือชี �
ชวนตลอดจน ค่าแปลและจดัส่ง
เอกสารดงักลา่ว 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(17) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที� เ กิ ด ขึ �น จ า ก ก า ร
ติ ด ต า ม ท ว ง ถ า ม ห รื อ ก า ร

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ดําเนินการตามกฎหมายเพื�อการ
รับชําระหนี �ใดๆ หรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายในการดําเนินคดี
ในศาลเพื�อรักษาสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ 
ห รื อ ท รั ส ตี  ซึ� ง เ กี� ย ว ข้ อ ง กั บ
กองทรัสต์ 

(18) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าที
ปรึกษากฎหมายที�เกี�ยวกับการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์การให้
คํ า แ น ะ นํ า ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก่
กองทรัสต์ในกรณีต่างๆ การ
จัดเตรียมเอกสารและรายงาน
การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การ
จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ข่าว
ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ผ่าน ช่องทางต่างๆ 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

และระบบเผยแพร่ข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์ การจดัเตรียมหนงัสือ
บอกกล่าวทวงถามและเอกสาร
ท า ง ก ฎ ห ม า ย ต่ า ง ๆ  ข อ ง
กองทรัสต์ การจัดเตรียม แก้ไข 
เ พิ�ม เติม เอกสารและสัญญา
ต่างๆ ของกองทรัสต์  รวมถึง 
สญัญาก่อตั �งทรัสต์และสญัญา
แต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์และ
ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
กองทรัสต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการ
ยึดทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทน
ความเ สียหา ยจากผู้ จัดกา ร
กองทรัสต์เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม ค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายในการดําเนินคดี
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
สนิไหมทดแทน ความเสยีหายแก่
บุคคลภายนอก ค่าจดทะเบียน
จํานอง ค่าจดทะเบียนปลอด
จํานอง คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการจด
ทะเบียนตา่งๆ กบัสาํนกังานที�ดิน
ที�เกี�ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในด้านนิติ
กรรม ค่าใ ช้จ่ายในการแก้ไข
สญัญา เป็นต้น 

(19) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ค ดี
ของทรัสตีที�ฟ้องร้องให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ปฏิบตัิตามหน้าที� หรือ
เรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้ จัดการกองทรัสต์
เ พื� อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต์ทั �งปวงหรือเมื�อได้รับ
คํ า สั� ง จ า ก สํ า นั ก ง า น

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(20) ค่ า สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น แ ก่

บุคคลภายนอกสําหรับความ
เสยีหายที�เกิดขึ �นอนัเนื�องมาจาก
การดําเนินงานของกองทรัสต์ ใน
สว่นที�เกินจากค่าสินไหมทดแทน
ที� ก อ ง ท รั ส ต์ ไ ด้ รั บ ภ า ย ใ ต้
กรมธรรม์ประกนัภยั 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(21) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม  แ ล ะ /ห รื อ 
ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรัสต์
ห รื อ เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(22) ค่าตอบแทนผู้ ชําระบัญชี และ
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ในระหว่าง
การชําระบัญชีกองทรัสต์จนถึง
การจดทะเบียนเลกิกองทรัสต์กบั
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

(23) ค่าภาษี ค่าเ บี �ยปรับ เ งินเพิ�ม
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม  แ ล ะ /ห รื อ 
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ อนัเกี�ยวเนื�องกับ
การดําเนินงานของกองทรัสต์ 
ร ว ม ต ล อ ด จ น ก า ร บ ริ ห า ร
ท รัพ ย์สิน อื� น ที� มิ ใ ช่ท รัพ ย์สิน
ห ลั ก ท รั พ ย์  ร ว ม ต ล อ ด จ น
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนอื�นใดตาม
สั ญ ญ า แ ต่ ง ตั � ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์กําหนดให้เป็น
ภาระของกองทรัสต์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนอื�นใดตาม
สั ญ ญ า แ ต่ ง ตั � ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์กําหนดให้เป็น
ภาระของกองทรัสต์ 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(24) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการโฆษณา
แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ง

- ตามที�จ่ายจริง - - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั 7งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั7ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํ

ธุรกรรมในแต่ละครั7ง 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

กองทรัสต์และดแูลเว็บไซต์ 

ทั �งนี � โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมของคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั �งหมดของกองทรัสต์ ในสว่นที� 2 ข้อ 11 คา่ใช้จ่ายที�คาดวา่จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
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1.11 เงื�อนไขในการยกเลิกการจัดตั 7งกองทรัสต์ 

ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จดัตั �งขึ �นโดยมีเงื�อนไข
ในการยกเลกิการจดัตั �งกองทรัสต์ ดงันี � 

1) มีผู้จองซื �อไมถ่ึง 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหนว่ยทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเกี�ยวกบัการรับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

2) มลูคา่หนว่ยทรัสต์ที�จองซื �อเมื�อรวมกบัมลูค่าเงินกู้ยืมจากบคุคลอื�น (ถ้ามี) มีมลูค่าไม่เพียงพอที�จะลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ หรือไมถ่ึงจํานวนตามที�ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู 

3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้ ก่อตั �งทรัสต์     
ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้ลงทนุตา่งด้าว ไมเ่ป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ที�กําหนด และไม่สามารถ
แก้ไขให้ถกูต้อง 

4) ไมส่ามารถโอนเงินที�ได้จากการจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื�อก่อตั �งกองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 
วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
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1.12 ความเสี�ยงสาํคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

การลงทนุในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์มีความเสี�ยง ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเสี�ยงดงัตอ่ไปนี �อยา่งรอบคอบก่อนที�จะตดัสนิใจลงทนุทั �งนี � ใน
สว่นนี �จะกลา่วถึงความเสี�ยงสาํคญัโดยสรุปของการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ
สทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ เทา่นั �น (โปรดพิจารณารายละเอียดของปัจจยัความเสี�ยงในสว่นที� 
2 ของเอกสารฉบบันี �) 

1.12.1 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

1) ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

2) ความเสี�ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที�
เหลอือยู ่

3) ความเสี�ยงในการแขง่ขนัที�สงูขึ �นอาจสง่ผลให้ผู้ เช่าพื �นที�อาคารมีจํานวนลดลง 

4) ความเสี�ยงในการสญูเสยีผู้ เช่าหลกัอาจทําให้รายได้ของกองทรัสต์เปลี�ยนแปลงไป 

5) ความเสี�ยงจากการผิดสญัญาของผู้ เช่า ผู้ให้เช่าที�ดิน และคูส่ญัญาของกองทรัสต์ 

6) ความเสี�ยงเรื�องรายได้ของกองทรัสต์ ภายหลงัภาระผกูพนัในการรับประกนัรายได้ของดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น ตามที�ระบไุว้ในสญัญาตกลงกระทําการสิ �นสดุลง 

7) ความเสี�ยงเกี�ยวกบัผู้ เชา่อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุอาจไมต่อ่อายสุญัญาเช่าและการจดัหาผู้
เช่ารายใหม ่

8) ความเสี�ยงที�เกิดขึ �นเมื�อต้องมีการปรับปรุงซอ่มแซมทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ 

9) ความเสี�ยงเกี�ยวกบัความไมเ่พียงพอของพื �นที�จอดรถยนต์ 

10) ความเสี�ยงจากการที�ผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั �งแรกไม่ให้ความยินยอมเข้า
เป็นคูส่ญัญาเช่าและสญัญาที�เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์ หรือไมต่อ่สญัญาเช่าและสญัญาที�เกี�ยวข้อง 

11) ความเสี�ยงจากการที�กองทรัสต์ไมส่ามารถใช้ทางเข้าออกโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

12) ความเสี�ยงจากการที�เจ้าของกรรมสทิธิuในที�ดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ ไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิuในที�ดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ให้แก่กองทรัสต์ 

13) ความเสี�ยงจากการใช้อาคารผิดประเภทของโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
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1.12.2 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 

1) ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์การ
ลงทนุของกองทรัสต์ให้ประสบความสาํเร็จได้ 

2) กองทรัสต์ต้องพึ�งพาผู้ บริหารระดับสูงและบุคลากรที�มีความชํานาญในการดําเนินงานจัดหา
ผลประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ 

3) ความเสี�ยงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ �น 

4) ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นจากการที�กองทรัสต์กู้ยืมเงิน 

5) กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที�อยู่ระหว่างการก่อตั �ง และทรัพย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทุนครั �งแรกเป็น
โครงการที�ยงัไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตที�นกัลงทนุสามารถอ้างอิงในการพิจารณาตดัสินใจเข้า
ลงทนุ 

6) ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการรับประกนัผลกําไรจากการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 

7) ความเสี�ยงจากฐานะทางการเงินของผู้ รับประกนักําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที�กองทรัสต์
จะเข้าลงทนุครั �งแรก 

8) เงินเก็บสาํรองในอนาคตเพื�อการซอ่มแซมหรือการปรับปรุงใหญ่ในทรัพย์สนิหลกัอาจไมเ่พียงพอ 

1.12.3 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

1) ความเสี�ยงทางการเมืองของประเทศไทย 

2) ความเสี�ยงจากกรณีทรัพย์สนิที�กองทรัสต์เข้าลงทนุถกูเวนคืน 

3) ความเสี�ยงโดยรวมที�มีผลกระทบต่อกําไรที�ได้จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ 

4) ความเสี�ยงเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ถือครองนั �นอาจมคีา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์
เพิ�มขึ �น รวมทั �งคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินการตา่งๆ เพิ�มขึ �น 

5) ความเสี�ยงเกี�ยวกบัเงินชดเชยจากการประกนัภยัทรัพย์สนิอาจไมคุ่้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที�
กองทรัสต์อาจสญูเสยี 

6) ความเสี�ยงจากภยัธรรมชาติ อทุกภยั และการก่อวินาศภยั 
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1.12.4 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

1) ความเสี�ยงอันเกิดจากมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องอาจมีการ
เปลี�ยนแปลง 

2) ความเสี�ยงจากมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สนิไมไ่ด้เป็นเครื�องแสดงมลูคา่ที�แท้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ และไมส่ามารถรับประกนัได้
วา่ราคาขายของอสงัหาริมทรัพย์นั �นจะเป็นไปตามมลูคา่ที�ประเมิน ไมว่า่ในปัจจบุนัหรือในอนาคต 

3) ความเสี�ยงอนัเกิดจากตลาดสําหรับการลงทุนและซื �อขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นตลาดคอ่นข้างใหม ่

4) ความเสี�ยงอนัเกิดจากราคาของหนว่ยทรัสต์อาจลดลงหลงัจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

5) ความเสี�ยงเกี�ยวกับความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ
ผลตอบแทนที�ผู้ ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าผลตอบแทนที�กองทรัสต์ได้รับจากการ
ดําเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุ 

6) ความเสี�ยงอนัเกิดจากผลการดําเนินงานจริงอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัจากประมาณการ
กําไร 

7) ความเสี�ยงอนัอาจเกิดจากการยกเลกิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ทั �งจํานวน 

8) ความเสี�ยงเกี�ยวกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และการซื �อขาย
หนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ 

9) ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคลอ่งในการซื �อขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ 

10) ความเสี�ยงด้านภาษีและคา่ธรรมเนียม 
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ส่วนที� 2 

ข้อมูลเกี�ยวกับกองทรัสต์ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด สํานกังานใหญ่ตั #งอยู่เลขที� 1121 หมู่ที� 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบล 
เทพารักษ์ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เลขทะเบียนบริษัท 0115557007350 โทรศพัท์ 0-2753-3159 
โทรสาร 0-2753-3527 ประสงค์จะเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ชื�อ ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate 
Investment Trust : WHABT) มีวตัถปุระสงค์เพื�อนําเงินที�ได้จากการจดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และเงินที�ได้รับจากการกู้ยืม
จากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงิน ไปลงทุนในทรัพย์สินหลกัที�ลงทนุครั #งแรก โดยการเข้าทําสญัญาที�เกี�ยวข้องกับ
การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที�ลงทนุครั #งแรกของกองทรัสต์กบัคูส่ญัญาที�เกี�ยวข้อง (โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นที� 2 ข้อ 
2.7 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา) โดยทรัสตีจะรับโอนกรรมสทิธิZและสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และให้ผู้จดัการกองทรัสต์
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้เช่า และ/หรือ ให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกบัการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�
กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ รวมทั #งดําเนินการอื�นใดที�เกี�ยวข้องและจําเป็นเพื�อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื�อมุ่ง
ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการนําเงินที�ได้จากการระดมทนุสว่นที�เหลือ
ดงักลา่วไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อื�น และ/หรือ ทรัพย์สนิอื�น ไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม การลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือตราสารทางการเงินอื�น และ/หรือ การจัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอื�นที�เป็นไปตามสัญญาก่อตั #งทรัสต์ กฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง โดยเงินที�ได้รับจากการระดมทนุในครั #งนี # และเงินที�ได้รับจากการกู้ยืม เมื�อหกั
ค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว จะเหลือเงินที�จะนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที�ระบุไว้เป็นจํานวนไม่เกิน 2,390 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ�ม) 

1. ปัจจัยความเสี�ยง 

การลงทนุในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์มีความเสี�ยง ผู้ลงทนุควรพิจารณาข้อมลูทั #งหมดที�อยู่ในเอกสารฉบบันี # รวมทั #งปัจจยัความเสี�ยงดงัต่อไปนี #
อยา่งรอบคอบก่อนตดัสนิใจลงทนุ นอกจากนี # ยงัอาจมีความเสี�ยงอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ #นในอนาคตที�บริษัทฯ ยงัไม่อาจ
คาดการณ์ได้ในขณะนี # อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื�อว่าความเสี�ยงที�ในปัจจุบนัไม่เป็นสาระสําคญัที�อาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอ่การดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

คําอธิบายเกี�ยวกบัแนวทางการบริหารเพื�อลดความเสี�ยง มาตรการรองรับความเสี�ยง และ/หรือ ความสามารถของ
กองทรัสต์ในการลดความเสี�ยงข้อใดข้อหนึ�งในเอกสารฉบบันี # ไม่ถือเป็นคํารับรองของกองทรัสต์ว่า กองทรัสต์จะ
ดําเนินมาตรการรองรับความเสี�ยงตามที�กําหนดไว้ได้ไม่ว่าทั #งหมดหรือบางสว่น และไม่ถือเป็นข้อยืนยนัว่าความ
เสี�ยงตา่งๆ ตามที�ระบใุนเอกสารฉบบันี #จะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึ #น เนื�องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถ
ในการลดความเสี�ยงตา่งๆ ขึ #นอยูก่บัปัจจยัหลายประการที�อยูน่อกเหนือจากการควบคมุของกองทรัสต์ 

อนึ�ง ข้อความในลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) ที�ปรากฏในเอกสารฉบบั
นี # เช่น การใช้ถ้อยคําวา่ "เชื�อวา่" "คาดหมายวา่" "มีแผนจะ" "ตั #งใจ" "ประมาณ" “คาดว่า” เป็นต้น หรือการประมาณ
การทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี�ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
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เปลี�ยนแปลงของกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ นโยบายของรัฐและอื�นๆ ซึ�งเป็นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัทฯ นั #นมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการ หรือ
เหตกุารณ์ในอนาคต และผลที�เกิดขึ #นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็
ได้ สาํหรับข้อมลูที�เกี�ยวกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ได้มาจากข้อมลูที�มีการเปิดเผยหรือคดัย่อ
จากแหลง่ข้อมลูของหน่วยงานภาครัฐและบคุคลภายนอก โดยที�บริษัทฯ มิได้ทําการตรวจสอบ หรือรับรองความ
ถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตป่ระการใด 

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์เข้าลงทนุครั #งแรกโดยตรวจสอบ
ข้อมลูตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง และบริษัทฯ ได้ศกึษารายงานของผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินและรายงานทางวิศวกรรมของ
ทรัพย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทุนครั #งแรกอย่างละเอียด เพื�อให้ทราบถึงสถานะที�แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ที�
กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรก 

นอกจากนี # รายงานของผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ
ครั #งแรกอาจมีข้อบกพร่องหรือไมถ่กูต้อง ไมว่า่ทั #งหมดหรือแตบ่างสว่น อนัเนื�องมาจากความบกพร่องของทรัพย์สิน
ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรกที�ตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ และทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้า
ลงทนุครั #งแรกอาจมีลกัษณะหรือถกูนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ�งที�เป็นการขดัหรือแย้งกบักฎหมาย
ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยการตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องไมส่ามารถครอบคลมุถึงได้ ซึ�งอาจสง่ผลให้กองทรัสต์มี
คา่ใช้จ่ายหรือความรับผิดอนัเนื�องมาจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ข้อมลูในสว่นนี #ที�อ้างถึงหรือเกี�ยวข้องกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมลูที�ได้มาจากข้อมลูที�
มีการเปิดเผยคือคดัย่อจากสิ�งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหลง่ข้อมลูอื�นๆ โดยที�บริษัทฯ มิได้ทําการตรวจสอบหรือ
รับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตป่ระการใด 

เนื�องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควร
คาดหวงัที�จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั #น นอกจากนี # ราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์กบัมลูค่าของหน่วยทรัสต์ใน
อนาคตอาจลดตํ�าลงหรือสงูขึ #น ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับคืนต้นทนุในการลงทุน ดงันั #น ผู้ประสงค์จะซื #อหน่วยทรัสต์จึง
ควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพและขอคําปรึกษาเกี�ยวกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อนตดัสินใจลงทนุ
ในหนว่ยทรัสต์ 

1.1 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

1.1.1 ความเสี�ยงเกี�ยวกับการได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

บริษัทฯ เชื�อว่าก่อนการได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบและสอบทาน (Due 
Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที�จะได้มาในด้านตา่งๆ ได้แก่ สภาพของอสงัหาริมทรัพย์ พิจารณาเอกสารสิทธิ
และสญัญาที�เกี�ยวข้อง ความเหมาะสมต่างๆ ในการเข้าลงทนุตามสมควรแล้ว  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่
สามารถรับรองได้วา่อสงัหาริมทรัพย์นั #น จะไม่มีความชํารุดบกพร่องใดที�จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายจํานวนมากใน
การซ่อมแซม หรือบํารุงรักษา หรือจ่ายชําระหนี #อื�นใดต่อบุคคลภายนอกนอกจากที�ระบุไว้ในเอกสารนี # 
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รายงานของผู้ เชี�ยวชาญซึ�งบริษัทฯ พิจารณาและถือตามในฐานะที�เป็นสว่นหนึ�งของการตรวจสอบและสอบ
ทานอาจมีข้อผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่อง เนื�องจากความชํารุดบกพร่องบางประการของอสงัหาริมทรัพย์
อาจไมส่ามารถกําหนดให้แนช่ดัลงไปได้อนัเป็นผลมาจากขอบเขตของการตรวจสอบ เทคโนโลยีหรือเทคนิค
ที�ใช้ ตลอดจนปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

นอกจากนี # อสงัหาริมทรัพย์บางรายการอาจมิได้ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบงัคบั
ตา่งๆ ซึ�งเกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ หรืออาจมิได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง โดยการ
ตรวจสอบและสอบทานของบริษัทฯ นั #นไมส่ามารถตรวจพบ ด้วยเหตนีุ # กองทรัสต์อาจมีภาระค่าใช้จ่ายหรือ
หน้าที�เพิ�มเติมอนัเกิดจากการที�อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วมิได้ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง คํารับรอง คํารับประกนัและข้อตกลงที�จะรับผิดชดใช้ซึ�งดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นให้ไว้
แก่กองทรัสต์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสญัญา) มี
ข้อจํากัดในแง่ของขอบเขต จํานวนเงิน และระยะเวลาที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้ให้คํารับรอง คํา
รับประกัน และข้อตกลงที�จะรับผิดชดใช้ ทั #งนี # กองทรัสต์มีสิทธิที�จะได้รับการชดเชยในกรณีที�มีการผิดคํา
รับรอง คํารับประกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทรัสต์จะมีสิทธิได้รับชดเชยตามคํา
รับรอง คํารับประกัน หรือข้อตกลงที�จะรับผิดชดใช้กรณีที�เกิดความเสียหาย หรือความรับผิดต่อกองทรัสต์
อนัเป็นผลมาจากการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ทั #งนี # เนื�องจากกรณีดงักลา่วขึ #นอยู่กบัการชําระหนี #ของลกูหนี #
และการบงัคบัชําระหนี #ตามสญัญา 

1.1.2 ความเสี�ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ�งมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที�
เหลืออยู่ 

กองทรัสต์มีการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ สทิธิการเช่าที�ดินของโครงการ บางนา บิสซิเนส 
คอมเพล็กซ์ (ถนนบางนา-ตราด กม. 7) ซึ�งมูลค่าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์จะลดลงตาม
ระยะเวลาการเช่าที�เหลืออยู่อนัเนื�องมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า หรือเนื�องจากสาเหตุอื�นใดที�อยู่
นอกเหนือการควบคมุของกองทรัสต์ ดงันั #น การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่สทิธิการเช่าดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิ และมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ 

อยา่งไรก็ตาม อายสุิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว จะมีอายปุระมาณ 30 ปี นบัแต่วนัที�กองทรัสต์เข้า
ลงทนุในครั #งแรก ซึ�งถือว่ามีระยะเวลานานพอสมควร ในการจดัหาประโยชน์ได้จากทรัพย์สินดงักล่าวของ
กองทรัสต์ 

1.1.3 ความเสี�ยงในการแข่งขันที�สูงขึ .นอาจส่งผลให้ผู้เช่าพื .นที�อาคารมีจํานวนลดลง และการปรับค่าเช่า
อาจไม่เป็นไปตามประมาณการ 

กองทรัสต์มีรายได้หลกัจากการให้เช่าพื #นที�และให้บริการที�เกี�ยวข้องแกผู่้ประกอบการตา่งๆ ซึ�งเป็นผู้ เช่าพื #นที� 
อาคารสํานักงาน หากในอนาคตการประกอบธุรกิจการให้เช่าดังกล่าวมีการแข่งขันที�สูงขึ #น โดย
ผู้ประกอบการรายอื�นก่อสร้างอาคารสํานกังานในบริเวณใกล้เคียงกนักบัที�ตั #งของทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
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อาจสง่ผลให้ผู้ประกอบการตา่งๆ ที�เป็นผู้ เช่าในปัจจบุนั หรืออาจเป็นผู้ เช่าในอนาคตของกองทรัสต์มีจํานวน
เปลี�ยนแปลงไป ซึ�งจะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผลประกอบการธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะ
ทางการเงินของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี สถานที�ตั #งของทรัพย์สินของกองทรัสต์ล้วนแต่อยู่ในทําเลที�เหมาะสม โดยในส่วนของโครงการ
เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาคารจัดตั #งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ซึ�งเป็นทําเลที�สามารถ
เชื�อมตอ่กบัเส้นทางคมนาคมตา่งๆ ที�สาํคญั อาทิเช่น ถนนพหลโยธิน ดอนเมืองโทลล์เวย์ ทางดว่นเฉลมิมหา
นคร เป็นต้น อีกทั #งยงัอยูใ่กล้เคียงกบัสถานีขนสง่สาธารณะที�สําคญั อาทิเช่น สถานีขนสง่หมอชิต รถไฟฟ้า
มหานคร (MRT) สถานีจตจุกัร และรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีหมอชิต เป็นต้น นอกจากนี # 
ในบริเวณดงักล่าว ยงัมีโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เกิดขึ #นมากมาย ทั #งโครงการคอนโดมิเนียมที�อยู่
อาศยั และโครงการส่วนต่อขยายของระบบขนสง่มวลชนสาธารณะต่างๆ อาทิเช่น MRT สายสีแดง และ 
BTS สายสีเขียวเข้ม ดงันั #น ปัจจัยดงักล่าวจึงสามารถดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าพื #นที�สํานกังาน
ภายในทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการที�บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ�งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
สาํนกังานมาเป็นระยะเวลานาน มาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และเป็นนายหน้าในการจดัหาผู้ เช่า ให้กบั
โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์  ก็นบัเป็นปัจจยัสําคญัที�ช่วยเพิ�มศกัยภาพของทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ให้สามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื�นได้  

สาํหรับในสว่นของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์นั #น อาคารจดัตั #งอยู่ในทําเลที�โดดเด่นบนถนนบาง
นา-ตราด โดยตั #งอยูใ่กล้เคียงกบัศนูย์การค้าเมกาบางนา ซึ�งเป็นเส้นทางที�สาํคญัและสะดวกในการเดินทาง
สูภ่าคตะวนัออกของประเทศ และสามารถสญัจรได้สะดวกผ่านทางเส้นทางวงแหวนกาญจภิเษกและถนน
บางนา-ตราด นอกจากนี # บริเวณดงักล่าวยงันบัเป็นจุดกระจายสินค้าที�สําคญั เนื�องจากรายล้อมไปด้วย
พื #นที�อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
จึงเป็นผลให้โครงการได้รับความสนใจจากบริษัทข้ามชาติตา่งๆ ที�มีความต้องการพื #นที�สํานกังานที�สามารถ
เดินทางได้สะดวก 

1.1.4 ความเสี�ยงในการสูญเสียผู้เช่าหลักอาจทาํให้รายได้ของกองทรัสต์เปลี�ยนแปลงไป 

โครงการที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในครั #งแรกนี # มีผู้ เช่าหลกัของโครงการที�ลงนามในสญัญาเช่าและลงนามใน
สญัญาจองพื #นที�เช่าของโครงการ คือ สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก มีสดัสว่นการเช่าพื #นที�อาคารในโครงการเอส
เจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ร้อยละ 12.86 และบริษัท อินทชั โฮลดิ #งส์ จํากดั (มหาชน) มีสดัสว่น
การเช่าพื #นที�อาคารในโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ร้อยละ 8.65 ของพื #นที�เช่าอาคารเอส
เจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด มีสดัสว่นการเช่าพื #นที�
อาคารในโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์อยูที่�ประมาณร้อยละ 69.95 ของพื #นที�เช่าอาคาร
บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ดงันั #น หากผู้ เช่าดงักลา่วยกเลกิสญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนครบกําหนด
ระยะเวลา หรือไม่ต่ออายสุญัญาเช่าพื #นที�และสญัญาให้บริการเมื�อสญัญาครบกําหนด และกองทรัสต์ไม่
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สามารถหาผู้ เช่าใหม่มาทดแทนผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จะส่งผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน และรายได้ของกองทรัสต์  

อย่างไรก็ดี ผู้ เช่าหลกัของโครงการแต่ละรายมีมูลค่าการลงทุนตกแต่งพื #นที�สํานกังานค่อนข้างสงู ดงันั #น 
ความเสี�ยงจากการที�ผู้ เช่าหลกัตดัสนิใจไมต่อ่อายสุญัญาเพื�อย้ายสถานที�เพื�อประกอบการไปยงัสถานที�แห่ง
ใหมจ่ึงอยูใ่นระดบัตํ�า อยา่งไรก็ดี หากผู้ เช่าตดัสนิใจไมต่อ่อายสุญัญาเช่า กองทรัสต์ยงัสามารถอาศยัความ
ได้เปรียบในเรื�องทําเลที�ตั #ง คณุภาพงานก่อสร้างและงานระบบ รวมถึงความเข้าใจและรู้จริงของผู้จดัการ
กองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการออกแบบและควบคมุงานก่อสร้าง ทําให้มั�นใจได้ว่าการหาผู้
เช่ารายใหมจ่ะสามารถดําเนินการได้ในระยะเวลาที�เหมาะสม 

1.1.5 ความเสี�ยงจากการผิดสัญญาของผู้เช่า ผู้ให้เช่าที�ดิน และคู่สัญญาของกองทรัสต์ 

• ความเสี�ยงจากการผิดนดัชําระค่าเช่า และ/หรือค่าบริการ และการบอกเลิกสญัญาเช่า และสญัญา
บริการก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญาของผู้ เช่า 

ผลประกอบการและรายได้ของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากความสามารถใน
การชําระคา่เช่าของผู้ เช่า หรือการที�ผู้ เช่าบอกเลกิสญัญาเช่าหรือไมต่อ่อายสุญัญาเช่า กลา่วคือ รายได้
หลกัของกองทรัสต์มาจากการให้เชา่พื #นที� และ/หรือให้บริการแก่ผู้ประกอบการตา่งๆ ภายใต้สญัญาเช่า 
และ/หรือสญัญาให้บริการ หากผู้ เช่าตา่งๆ ลดความต้องการในการใช้บริการอาคารสาํนกังาน หรือหาก
ผู้ เช่าประสบปัญหาทางการเงินซึ�งสง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของผู้ เช่า อาจสง่ผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า และ/หรือค่าบริการของผู้ เช่า นอกจากนี # ในกรณีที�สญัญาเช่าถกู
บอกเลกิก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเชา่เนื�องจากการผิดสญัญาของผู้ เช่า และกองทรัสต์ไมอ่าจหาผู้
เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าเดิมได้หรือการหาผู้ เช่ารายใหม่มีความล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นจะโอนเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการ ให้แก่
กองทรัสต์ ทั #งนี # เงินประกนัการเช่าและการบริการคือ จํานวนที�ผู้ เช่าให้ไว้ภายใต้สญัญาเช่าและสญัญา
บริการ โดยเงินประกนัดงักลา่วจะโอนให้กองทรัสต์พร้อมกบัการรับโอนสทิธิตามสญัญาเช่าและสญัญา
บริการระหวา่งกองทรัสต์ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นและผู้ เช่า โดยเงินประกนัดงักลา่วจะนํามาใช้เป็น
หลกัประกนัของกองทรัสต์ในกรณีที�ผู้ เช่าผิดนดัหรือบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนด โดย ณ วนัที� 
31 ก.ค. vwwx ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีเงินประกันการเช่าและการบริการ สําหรับสินทรัพย์ที�
กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ รวมจํานวน 21.47 ล้านบาท ในกรณีที�ผู้ เช่ามิให้ความยินยอมการโอนสิทธิและ
หน้าที�ภายใต้สญัญาเช่าและสญัญาให้แก่กองทรัสต์ในวนัที�กองทรัสต์ลงทุน แต่ได้ให้ความยินยอม
ภายหลงัจากนั #น ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะโอนเงินประกนัดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ภายใน 7 วนัทํา
การ นบัจากที�ผู้ เช่าให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่การโอนสทิธิและหน้าที�ดงักลา่วแล้ว  

ทั #งนี # สําหรับผู้ เช่าที�ได้มีการให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัทาง ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
ในการเปลี�ยนผู้ให้เช่าก่อนวนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิแล้ว ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นอาจโอน
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เงินประกนัการเช่าและการบริการดงักลา่ว โดยตกลงให้กองทรัสต์สามารถหกัจํานวนเงินดงักลา่วจาก
ราคาซื #อขายที�จะชําระให้แก่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นได้ เพื�อให้กองทรัสต์ได้รับเงินประกันการเช่า
และการบริการดงักลา่วจากดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เร็วขึ #น  

• ความเสี�ยงจากการที�ผู้ ให้เช่าที�ดินไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่า ซึ�งส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถหา
ประโยชน์จากโครงการตามวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ 

กองทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าในที�ดินของบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จากดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น ซึ�งในกรณีที�ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าที�ดินในส่วนที� เป็น
สาระสําคญั อาจทําให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที�ดินที�เช่าของโครงการบางนา บิสซิเนส 
คอมเพล็กซ์ได้ตามระยะเวลาการเช่าที�กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�กองทรัสต์ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ในที�ดินที�เช่าได้ตามระยะเวลาที�กําหนดไว้โดยเป็นความผิดของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
และดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ไมส่ามารถแก้ไขเยียวยาภายในระยะเวลา 90 (เก้าสบิ) วนันบัจากวนัที�
ได้รับแจ้งถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานั #นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิก
สญัญาเช่าที�ดินได้ทนัที และ/หรือดําเนินการฟ้องร้องดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นให้ปฏิบตัิตามสญัญา
เช่าที�ดิน และ/หรือเรียกคา่เสยีหายจากดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นได้ โดยในกรณีที�กองทรัสต์ได้ใช้สิทธิ
ในการบอกเลกิสญัญาเช่าที�ดินแล้ว ทั #งสองฝ่ายตกลงกําหนดคา่เสยีหายที�กองทรัสต์จะพงึเรียกร้องจาก
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นได้เท่ากับราคาประเมินของทรัพย์ที�เช่าตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่า
ส่วนที�เหลือ  ซึ�งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที�ขึ #นทะเบียนกับสํานกังานกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และคูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัแตง่ตั #ง 

• ความเสี�ยงจากการที�กองทรัสต์ไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิของโครงการ เนื�องจากคูส่ญัญาไม่
ปฏิบตัิตามสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุและการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ในการลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ทรัสตีจะเข้าทําสญัญาจะซื #อจะขาย สญัญาเช่า
ที�ดิน และสญัญาตกลงกระทําการ เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์กับดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
และ/หรือ สญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับการลงทุนและการบริหารของกองทรัสต์เพื�อประโยชน์ในการ
จดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผกูพนัให้คูส่ญัญาปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญาข้างต้น ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นอาจปฏิบตัิผิดสญัญา
หรือเกิดเหตกุารณ์ใดๆ อนัเป็นเหตแุหง่การเลกิหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีดงักลา่ว แม้กองทรัสต์มีสิทธิที�
จะบอกเลกิสญัญา เรียกคา่เสียหาย ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์ใดๆ ก็ตาม แต่เหตผิุดสญัญาของ
คู่สัญญาดังกล่าวอาจทําให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสญัญาดงักล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบงัคับให้คู่สญัญาต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
สญัญา หรือคู่สญัญาไม่ชําระค่าเสียหายตามที�กองทรัสต์เรียกร้อง ดงันั #น กองทรัสต์จึงอาจต้องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล ซึ�งการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการดําเนินการจนกวา่จะเสร็จสิ #นกระบวนการ และจํานวนเงินที�กองทรัสต์
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จะได้รับชดเชยเยียวยาตอ่ความเสยีหายตา่งๆ นอกจากนี # ผลแห่งคดียงัขึ #นอยู่กบัคําพิพากษาของศาล 
และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุง่ยากในการบงัคบัให้
เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จึงมีความเสี�ยงที�จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวน
หรือภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไว้ 

1.1.6 ความเสี�ยงเรื�องรายได้ของกองทรัสต์ ภายหลังภาระผูกพันในการรับประกันรายได้ของดับบลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชั�น ตามที�ระบุไว้ในสัญญาตกลงกระทาํการสิ .นสุดลง 

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะเข้าทําสญัญาตกลงกระทําการกับกองทรัสต์ โดยตามสญัญาดังกล่าว
กําหนดให้ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีหน้าที�เกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรกอนั
ได้แก่ โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นตกลงที�จะรับประกนักําไรจากการดําเนินงานขั #นตํ�าของโครงการ เอสเจ อินฟินิท 
วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นระยะเวลา 9 ปีนบัแต่วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการ และของโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นระยะเวลา 6 ปี นับแต่วันที�กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการ  (โปรด
พิจารณารายละเอียดในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสญัญา) โดยหากครบกําหนดตามระยะ
รับประกนักําไรจากการดําเนินงานขั #นตํ�าของทั #งสองโครงการข้างต้นแล้ว (กลา่วคือ 9 ปีสาํหรับโครงการ เอส
เจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ 6 ปีโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์) ผลกําไรจากการ
ดําเนินงานจะเป็นไปตามผลกําไรจากการดําเนินงานที�แท้จริงของสนิทรัพย์ ซึ�งอาจลดลงตํ�ากวา่กําไรขั #นตํ�าที�
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นรับประกันไว้ก็ได้ และส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผล
ประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ ซึ�งในท้ายที�สดุแล้วอาจสง่ผลผลกระทบตอ่การจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ 

ทั #งนี # เพื�อให้ผู้ ที�สนใจที�จะลงทุนสามารถวิเคราะห์พิจารณาผลกระทบของการรับประกันผลกําไรจากการ
ดําเนินงาน และหน้าที�ในการชําระคา่เช่าของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตามสญัญาตกลงกระทําการ และ
ผลการดําเนินงานที�แท้จริงของสินทรัพย์ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรกได้ ทางผู้จดัการกองทรัสต์และที�
ปรึกษาทางการเงินจึงได้แสดงการแยกผลดงักลา่ว โดยสรุปอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ดงันี # โดย
อ้างอิงจากประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ (โปรดพิจารณาส่วนที� 2 ข้อ 5 ประมาณการกําไร
ขาดทนุของกองทรัสต์สาํหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน) 

อัตราเงนิ
จ่ายให้แก่ผู้

ถอื
หน่วยทรัสต์ 

(ร้อยละ) 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
จากกาํไรจากการดาํเนินงานโดยไม่รวม
รายได้จากการประกนั และรายได้ตาม
หน้าที�ในการชาํระค่าเช่าของ ดับบลวิ

เอชเอ คอร์ปอเรชั�น  (ร้อยละ) 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
จากรายได้จากการประกนั และรายได้

ตามหน้าที�ในการชาํระค่าเช่าของ 
ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น (ร้อยละ) 

6.23 2.59 3.64 
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นอกจากนี # เพื�อให้นกัลงทนุสามารถพิจารณาเพิ�มเติมถึงผลกระทบของอายสุทิธิการเช่าของโครงการ บางนา 
บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ต่ออตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทางผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการ
เงินจึงได้ดําเนินการปรับปรุงอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ข้างต้น โดยมีรายละเอียด ดงันี #  

วิเคราะห์อัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จากกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมรายได้จาก
การประกัน และรายได้ตามหน้าที�ในการชาํระค่าเช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ (ร้อยละ) 

ประมาณการอัตราเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

และเงนิลดทุนตามประมาณการ
กาํไรขาดทุน (ร้อยละ) 

ประมาณการอัตราเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

และเงนิลดทุนโดยวิธีการทยอย
คืนเงนิต้นแบบเส้นตรง (ร้อยละ) 

2.59 
เงินปันผล 2.48 เงินปันผล 2.20 
เงินลดทนุ 0.11 เงินลดทนุ 0.39 

 
ทั #งนี # รายได้ที�เป็นผลจากสว่นของรายได้จากการประกนัโดยผู้ รับประกนัรายได้ และรายได้ตามหน้าที�ในการ
ชําระคา่เช่าของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะมีระยะเวลาที�กําหนดตามสญัญาตกลงกระทําการ เพื�อเป็น
การสร้างความมั�นใจให้กบัผู้สนใจที�จะลงทนุในช่วงแรกของการดําเนินการของสินทรัพย์ที�กองทรัสต์จะเข้า
ลงทนุครั #งแรก 

1.1.7 ความเสี�ยงเกี�ยวกับผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุนอาจไม่ต่ออายุสัญญาเช่าและการจัดหา
ผู้เช่ารายใหม่ 

อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุ อาจประสบกบัเหตกุารณ์ที�สญัญาเช่าและสญัญาบริการจะครบกําหนด
อายุในช่วงเวลาเดียวกัน ความถี�ของการต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการ และวิธีการคํานวณค่าเช่า
และคา่บริการ ทําให้กองทรัสต์มีความออ่นไหวตอ่ความผนัผวนของราคาตลาดของค่าเช่าและค่าบริการ ซึ�ง
ในช่วงตลาดขาลงอาจนําไปสู่การมีอาคารว่างมากขึ #น ซึ�งจะส่งผลให้รายได้ของกองทรัสต์ลดลง ผู้ เช่า
ทั #งหมดอาจไมต่อ่อายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือด้วยสภาวะของตลาด ผู้ เช่าอาจต่ออายสุญัญาเช่า
และสญัญาบริการ ภายใต้เงื�อนไขที�กองทรัสต์ได้รับประโยชน์ด้อยลงกว่าที�เคยได้รับตามสญัญาเช่าและ
สญัญาบริการที�มีอยู่ในปัจจุบนั หากอตัราค่าเช่าและค่าบริการใหม่เมื�อมีการต่ออาย ุหรือเมื�อมีการให้เช่า
ใหมต่ํ�ากวา่อตัราที�คาดวา่จะได้รับอยา่งมีนยัสาํคญัแล้ว จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของกองทรัสต์ นอกจากนี # หากมีผู้ เช่ารายใดบอกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือไม่ต่อ
อายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการ บริษัทฯ ไมส่ามารถรับประกนัได้ว่ากองทรัสต์จะสามารถนําอาคารที�ว่าง 
ออกให้เช่าใหมไ่ด้ด้วยอตัราคา่เช่าและคา่บริการเดิม 

ทั #งนี # สําหรับพื #นที�เช่าสว่นที�เหลือในโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และพื #นที�เช่าสว่นที�
เหลอืในโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ซึ�งดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้มีข้อตกลงที�จะชําระค่าเช่า
สาํหรับพื #นที�ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์เป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปีนบัตั #งแตว่นัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ 
ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 19.14 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นร้อยละ 20.89 ของพื #นที�เช่ารวม ซึ�งอ้างอิงรายได้รวม
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ตามประมาณการกําไรขาดทนุของกองทรัสต์สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน จะตกอยู่ภายใต้ความเสี�ยง
ต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นเช่นกนั หากกําหนดระยะเวลาข้อตกลงที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะชําระค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ดงักลา่วสิ #นสดุลง  

อยา่งไรก็ตาม สญัญาเช่าและสญัญาบริการที�ผู้ เชา่ทํากบักองทรัสต์นั #น สว่นใหญ่เป็นสญัญาเช่ามีระยะเวลา
โดยเฉลี�ย 3 ปี โดยหากผู้ เช่าประสงค์ที�จะไมต่อ่สญัญา ตามเงื�อนไขในสญัญาเช่าสว่นใหญ่ระบใุห้ผู้ เช่าต้อง
แจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวนัสิ #นสดุการเช่า ซึ�งช่วยให้กองทรัสต์มีระยะเวลาในการวางแผนหาผู้
เช่ารายใหม่พอสมควร โดยในการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่นั #นคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ไม่ลําบาก 
เนื�องจากโครงการตั #งอยู่ในทําเลที�ตั #งที�เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม และรายล้อมด้วยกลุ่มบริษัทใน
หลากหลายอตุสาหกรรม ซึ�งมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื�องและมีความต้องการพื #นที�สํานกังานเพื�อรองรับ
การขยายตวัอยูเ่สมอ  

นอกจากนี #แล้ว ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นได้ตกลงรับประกนักําไรจากการดําเนินงานขั #นตํ�าของโครงการ 
เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ เป็นระยะเวลา 9 ปี และโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์เป็น
ระยะเวลา 6 ปี นบัตั #งแต่วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน ดงันั #น ความเสี�ยงต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นจะ
ยงัคงไมม่ีผลกระทบตอ่รายได้และการดําเนินงานของกองทรัสต์ จนกวา่ระยะเวลาการรับประกนัรายได้จาก
การดําเนินงานขั #นตํ�าดงักลา่วจะสิ #นสดุลง  

1.1.8 ความเสี�ยงที�เกิดขึ .นเมื�อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 

สําหรับธุรกิจการให้เช่าพื #นที�อาคารสํานักงาน มีความจําเป็นที�จะต้องมีการซ่อมแซม และ/หรือปรับปรุง
ทรัพย์สนิให้ดใูหม ่ทนัสมยัและสอดคล้องกบัความพอใจของลกูค้าอยูเ่สมอ ซึ�งสง่ผลให้ผู้ใช้บริการและลกูค้า
สนใจเข้ามาใช้บริการในทรัพย์สนิหลกัที�ลงทนุครั #งแรกอยา่งตอ่เนื�อง  

ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรือการบํารุงรักษาประจําปี หรือการตรวจสอบและการซ่อมบํารุงย่อยจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิหลกัที�ลงทนุครั #งแรก แต่หากมีซ่อมบํารุงใหญ่ซึ�งเป็น
การซอ่มแซมในกรณีที�ทรัพย์สนิหลกัที�ลงทนุครั #งแรกมีความเสยีหายเกิดขึ #น หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือ
การเปลี�ยนแปลงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินหลกัที�ลงทุนครั #งแรก รวมถึงการเปลี�ยนระบบสาธารณปูโภคที�
สาํคญัของทรัพย์สนิหลกัที�ลงทนุครั #งแรก อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงานและ
สถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

อยา่งไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี�ยนแปลงภาพลกัษณ์ของ
ทรัพย์สนิหลกัที�ลงทนุครั #งแรกที�อาจจะเกิดขึ #นนั #น จะสง่ผลที�ดีในการประกอบการของทรัพย์สินหลกัที�ลงทนุ
ครั #งแรกในระยะยาว ทั #งนี # บริษัทฯ จะดําเนินการให้มีการกําหนดงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง 
การวางแผนงาน กําหนดระยะเวลาลว่งหน้า ศกึษาผลกระทบตอ่รายได้และประมาณการผลตอบแทนที�คาด
ว่าจะได้รับจากการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี�ยนแปลงภาพลกัษณ์ 
รวมถึงการปรับปรุงหรือเปลี�ยนระบบสาธารณปูโภคที�สาํคญัของทรัพย์สินหลกัที�ลงทนุครั #งแรก ทั #งนี # เพื�อลด
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ระยะเวลาในการดําเนินการและลดผลกระทบที�อาจมีขึ #นต่อการดําเนินธุรกิจของทรัพย์สินหลกัที�ลงทนุครั #ง
แรกและลกูค้า  

1.1.9 ความเสี�ยงเกี�ยวกับความไม่เพียงพอของพื .นที�จอดรถยนต์ 

ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องนั #น กําหนดให้พื #นที�จอดรถยนต์สําหรับสํานกังานบริเวณโครงการบางนา บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ มีจํานวนไมน้่อยกวา่ 1 คนัต่อพื #นที� 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 120 
ตารางเมตร หรือเท่ากับ 83 คัน ซึ�งปัจจุบัน โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีพื #นที�จอดรถยนต์ 
จํานวน 89 คนั ด้านหลงัอาคาร ซึ�งเป็นจํานวนที�มากกว่าตามที�กฎหมายกําหนดและเป็นไปตามจํานวนที�
ระบุในใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลื�อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) โดยในจํานวน
ดงักลา่ว เป็นพื #นที�จอดรถยนต์ของ บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 78 คนั ตามเงื�อนไขใน
สญัญาเช่า ส่วนพื #นที�ให้เช่าส่วนที�เหลือในโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ในปัจจุบนัยงัไม่มีผู้ เช่า 
นอกจากนี # เนื�องจากโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ เป็นสว่นหนึ�งของพื #นที�โครงการอาคารสํานกังาน 
(Office Farm) ซึ�งจะมีการพฒันาอาคารสํานกังานเพิ�มเติมในบริเวณดงักลา่ว โดยจะรวมถึงพื #นที�ด้านหลงั
อาคารซึ�งใช้เป็นที�จอดรถยนต์ของอาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ในปัจจบุนั ดงันั #น ในช่วงเวลาของการ
ก่อสร้าง จึงอาจส่งผลกระทบต่ออาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทําให้ผู้ เช่าไม่มีพื #นที�จอดรถยนต์ 
อยา่งไรก็ดี ทางดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ในฐานะผู้ ให้เช่าที�ดินโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จะ
เข้าทําสญัญาเช่าที�ดนิกบักองทรัสต์ โดยตามสญัญาดงักลา่วกําหนดให้ตลอดระยะเวลาการเช่า ดบับลวิเอช
เอ คอร์ปอเรชั�น มีหน้าที�ในการจดัหาพื #นที�จอดรถยนต์ให้กบัผู้ เช่าของอาคารเป็นจํานวนอย่างน้อย 100 คนั
โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่ายใดๆ จากกองทรัสต์ ซึ�งเป็นจํานวนที�เกินกว่าที�กฎหมายกําหนด  ทั #งนี # พื #นที�จอดรถยนต์
ดังกล่าวต้องอยู่ในพื #นที�ใกล้เคียงกับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยหากพื #นที�จอดรถยนต์
ดงักลา่วอยูใ่กลจากโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทางดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะอํานวยความ
สะดวกโดยการจดัหารถยนต์รับสง่ระหวา่งพื #นที�จอดรถยนต์ และโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  โดย
ที�ทาง ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้มีหนงัสือแจ้ง บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั เกี�ยวกบัการขอ
ย้ายพื #นที�จอดรถชั�วคราวในระหว่างการก่อสร้างตึกด้านหลงัของโครงการบางนา ไปยงัพื #นที�ที�จัดให้เพื�อ
รองรับ  ลงวนัที� 27 กรกฏาคม 2558 ซึ�งทางบริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั ได้รับเอกสารดงักลา่ว
ในวนัที� 28 กรกฏาคม 2558 นอกจากนี # ในวนัที� vx กรกฏาคม vwwx ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นได้สง่อีเมล
ชี #แจงและแจ้งเกี�ยวกบัการขอย้ายพื #นที�จอดรถชั�วคราวเพิ�มเติมไปยงัผู้บริหารของบริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั ซึ�งผู้บริหารของบริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั ได้รับทราบและไมไ่ด้มีข้อติดขดัประการ
ใด ทั #งนี # หน้าที�ในการจดัหาที�จอดรถยนต์ดงักลา่วของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะสิ #นสดุลงเมื�อกองทรัสต์
ได้เข้าลงทนุในโครงการอาคารสํานกังาน (Office Farm) ตามรายละเอียดที�กําหนดไว้ในสญัญาตกลง
กระทําการ และที�จอดรถยนต์สําหรับโครงการอาคารสํานกังาน (Office Farm) มีจํานวนเพียงพอตาม
จํานวนขั #นตํ�าที�กฎหมายกําหนดสาํหรับการใช้งานของทั #งโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (อย่างน้อย 
100 คนั) และโครงการอาคารสาํนกังาน (Office Farm) (โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุป
สาระสาํคญัของสญัญา)  และเมื�อการก่อสร้างโครงการอาคารสาํนกังาน (Office Farm) แล้วเสร็จ โครงการ
จะมีพื #นที�จอดรถยนต์ที�เพียงพอสาํหรับทั #งผู้ เช่าของอาคารสาํนกังานใหมแ่ละสาํหรับผู้ เช่าของอาคารบางนา 
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บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ โดยคาดการณ์ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4-5 ปี อย่างไรก็ดี หากดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น ไมส่ามารถจดัหาพื #นที�จอดรถยนต์ดงักลา่ว ไม่ว่าทั #งหมด หรือบางสว่น ตามที�กําหนดไว้ในสญัญา
เช่าได้ อาจสง่ผลกระทบต่ออาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทําให้ผู้ เช่าไม่มีพื #นที�จอดรถยนต์ หรือเกิด
ความไมส่ะดวกแก่ผู้ เช่า 

ในกรณีที�ผู้ เช่าของอาคารต้องการพื #นที�จอดรถยนต์จํานวนเกินกวา่ 100 คนั ผู้ เช่าจะสามารถติดต่อผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื�อให้จดัหาพื #นที�จอดรถยนต์เพิ�มเติม ผู้ ให้เช่าพื #นที�จอดรถยนต์เพิ�มเติมดงักลา่วอาจเป็น
บคุคลใดๆ ก็ได้ตามที�ผู้ เช่าจะตกลง  การตกลงทําสญัญาเช่าพื #นที�จอดรถยนต์เพิ�มเติมดงักลา่วจึงเป็นเรื�อง
ระหวา่งผู้ เช่ากบัผู้ให้เช่าพื #นที�จอดรถยนต์เพิ�มเติม    

1.1.10 ความเสี�ยงจากการที� ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั.งแรกไม่ให้ความยินยอมเข้า
เป็นคู่สัญญาเช่าและสัญญาที�เกี�ยวข้องกับกองทรัสต์ หรือไม่ต่อสัญญาเช่าและสัญญาที�เกี�ยวข้อง 

ในการเข้าลงทุนของกองทรัสต์นั #น ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ในฐานะผู้ ให้เช่าเดิมจะดําเนินการโอนสิทธิ
หน้าที�ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการกบัผู้ เช่าให้แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะรับโอนสทิธิหน้าที�และเข้า
ผกูพนักบัผู้ เช่าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการดงักลา่ว ณ วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุ ทั #งนี # หากผู้ เช่าไม่ให้
ความยินยอมในการโอนสญัญาเช่าและสญัญาบริการและไม่ชําระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่กองทรัสต์ 
กองทรัสต์อาจมีความเสี�ยงที�จะไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการซึ�งอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ 
ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ในฐานะ
ผู้ให้เช่าเดิม ตกลงตอ่กองทรัสต์วา่ ในระหวา่งการขอความยินยอมจากผู้ เช่าพื #นที�ในการโอนสิทธิและหน้าที�
ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ผู้ให้เช่าเดิมมีหน้าที�ในการนําสง่ผลประโยชน์ใดๆ ที�ได้รับจากผู้ เช่าพื #นที�
ให้แก่กองทรัสต์ ภายใน 5 วนัทําการ โดยจะต้องปฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่วจนกว่าผู้ เช่าพื #นที�จะให้ความยินยอม
ในการโอนสทิธิและหน้าที�ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการแก่กองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1.1.11 ความเสี�ยงจากการที�กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ทางเข้าออกโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

เนื�องจากสทิธิการเชา่ที�ดินของ โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในครั #งแรก จะ
ไม่รวมถึงพื #นที�ทางเข้าออกสู่โครงการ เนื�องจาก โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นส่วนหนึ�งของ
โฉนดที�ดินซึ�งเจ้าของทรัพย์สินหลกักําลงัจัดเตรียมการพฒันาโครงการอาคารสํานกังาน (Office Farm) 
พื #นที�ด้านหลงัอาคาร โดยใช้ทางเข้าออกเป็นพื #นที�ส่วนกลาง (Common Area) ร่วมกัน ดงันั #น เจ้าของ
ทรัพย์สนิจึงไมส่ามารถจดัให้ทางเข้าออกเป็นสทิธิการเช่าของกองทรัสต์ได้ นอกจากนี # การจดทะเบียนภาระ
จํายอมบนโฉนดที�ดินฉบับเดียวกันไม่สามารถทําได้ตามกฎหมาย ดังนั #น จึงอาจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ทางเข้าออกมาสูอ่าคารได้ และสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินการของกองทรัสต์  

ทั #งนี # ตามโครงสร้างการลงทุนในทรัพย์สินโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทาง ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น จะเข้าทําสญัญาเช่าที�ดินกบักองทรัสต์ โดยตามสญัญาดงักลา่วดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะจด
ทะเบียนภาระติดพนับนอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นพื #นที�ทางเข้าออกให้กบักองทรัสต์  เพื�อให้กองทรัสต์สามารถ
จัดให้มีทางเข้าออกที�เหมาะสมตามกฏเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และกองทรัสต์ในฐานะผู้ ได้รับ
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ผลประโยชน์จะยงัได้รับสทิธิในการใช้พื #นที�ทางเข้าออกตลอดระยะเวลาการเช่าตามที�มีการจดทะเบียนภาระ
ติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์ ถึงแม้วา่ภายหลงัพื #นที�ดงักลา่วจะถกูโอนกรรมสทิธิZไปยงัผู้ อื�นในช่วงระยะเวลาการ
เช่าดงักลา่วก็ตาม  

1.1.12 ความเสี�ยงจากการที�เจ้าของกรรมสิทธิ@ในที�ดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส 
คอมเพล็กซ์ ไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ@ในที�ดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ให้แก่กองทรัสต์ 

ปัจจบุนัที�ดินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ เป็นกรรมสิทธิZของบริษัท เอ็มเจพี 
พร็อพเพอร์ตี # จํากัด และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ�งบริษัท เอ็มเจพี 
พร็อพเพอร์ตี # จํากดั และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ได้ทําสญัญาจะซื #อจะขายทรัพย์สิน
กบัดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น โดยมีข้อตกลงวา่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีสทิธิกําหนดให้บริษัท เอ็มเจพี 
พร็อพเพอร์ตี # จํากดั และบริษัท เมเจอร์ ดีเวล ลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน)  โอนกรรมสิทธิZในที�ดินและอาคาร
โครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ให้แก่บุคคลที�ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น กําหนด 
(กลา่วคือกองทรัสต์) อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไมส่ามารถรับประกนัได้ว่า บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # จํากดั 
และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) จะปฏิบตัิตามข้อสญัญาที�ตกลงไว้กบัดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น หรือไม ่นอกจากนี # เนื�องกองทรัสต์มิได้เป็นคูส่ญัญากบับริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # จํากดั และ
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) กองทรัสต์จึงไมส่ามารถฟ้องบงัคบัให้บริษัท เอ็มเจพี พร็อพ
เพอร์ตี # จํากัด และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามข้อสญัญาที�ตกลงไว้กับ
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้โดยตรง ซึ�งหากบริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # จํากดั และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลล
อปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZในที�ดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ ให้แก่กองทรัสต์ จะส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิZในที�ดินและอาคาร
โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ได้ ทั #งนี # สญัญาจะซื #อจะขายที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง
โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ระหว่าง กองทรัสต์โดยทรัสตี และดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น กําหนดให้เป็นหน้าที�ของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ในการดําเนินการให้บริษัท เอ็มเจพี พร็อพ
เพอร์ตี # จํากดั และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ทําการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิZใน
ที�ดินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ให้แก่กองทรัสต์ ซึ�งหากดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�นไม่สามารถดําเนินการดงักล่าวได้ กองทรัสต์ (โดยไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาภายใต้
สญัญาดงักลา่ว) มีสทิธิที�จะยกเลกิสญัญาดงักลา่ว 

ทั #งนี # กฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดว่า ภายในระยะเวลา 60 วนันบัแต่วนัที�จัดตั #งกองทรัสต์แล้ว
เสร็จ กองทรัสต์ต้องลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�มีมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของมลูค่าหน่วยทรัสต์ที�ขออนญุาตเสนอขายรวมทั #งจํานวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หาก
กองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขดงักลา่ว บริษัทฯ อาจพิจารณาลดเงินทนุจดทะเบียน และ/หรือเลิก 
และชําระบญัชีกองทรัสต์ และคืนเงินลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เหตกุารณ์ดงักลา่วจะสง่ผลกระทบในทาง
ลบตอ่ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ 
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1.1.13 ความเสี�ยงจากการใช้อาคารผิดประเภทของโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

อาคารโครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ภายใต้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ�งในใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื�อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) ของอาคารดงักลา่ว ระบวุา่เป็นอาคารเพื�อใช้เป็น “อาคารชดุสาํนกังาน” และ 
“อาคารชดุพาณิชย์” ซึ�งอาจมีความเสี�ยงที�จะถกูตีความวา่ อาคารสาํนกังานโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิส
ซิเนส คอมเพลก็ซ์ ต้องใช้ประโยชน์เพื�อเป็นอาคารชดุภายใต้พระราชบญัญตัิอาคารชดุ พ.ศ. 2522 ซึ�งตั #งแต่
เปิดดําเนินการในเดือน มิถนุายน 2557 เป็นต้นมา อาคารโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
ใช้ประโยชน์เป็นอาคารสาํนกังานให้เช่าโดยมิได้จดทะเบียนเป็นอาคารชดุภายใต้พระราชบญัญัติอาคารชุด 
พ.ศ. 2522 แตอ่ยา่งใด โดยหากหนว่ยงานราชการที�เกี�ยวข้องมีความเห็นว่าอาคารโครงการ เอสเจ อินฟินิท 
วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ใช้งานผิดประเภทจากที�ระบุไว้ในใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร 
หรือเคลื�อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) แล้ว ภายใต้พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ผู้ ฝ่าฝืนจะต้อง
ระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามเดือน หรือปรับไมเ่กินหกหมื�นบาท หรือทั #งจําทั #งปรับ และยงัต้องระวางโทษปรับ
อีกวนัละไมเ่กินหนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง นอกจากนี # ในกรณีที�
ผู้ ฝ่าฝืนเป็นนิติบคุคล ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จดัการทกุคนของนิติบคุคลนั #นเป็นผู้ ร่วมกระทําความผิดกับ
นิติบคุคลนั #นด้วย เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าการกระทําของนิติบคุคลนั #นได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอม
ด้วย  

ทั #งนี # เพื�อให้มีความชดัเจนในเรื�องวตัถปุระสงค์ของการใช้อาคาร ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้ยื�นเอกสาร
เพื�อขอเปลี�ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานตามใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื�อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) ดงักลา่วกบัหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องแล้ว ซึ�งขณะนี #หน่วยงานราชการที�
เกี�ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาการออกใบอนญุาตเปลี�ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้งานอาคารดงักลา่ว 
และดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตสุมผลในการดําเนินการขอเปลี�ยนแปลง
วตัถปุระสงค์การใช้งานดงักลา่วให้แล้วเสร็จก่อนที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในทรัพย์สิน ทั #งนี # ตามสญัญาจะ
ซื #อจะขายที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ
ในอาคารโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ก็ตอ่เมื�อใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลง
อาคาร หรือเคลื�อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) ของอาคารได้มีการแก้ไขวตัถปุระสงค์เรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี # ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้ให้คํารับรองแก่กองทรัสต์ในสญัญาจะซื #อจะขายที�ดินพร้อมสิ�ง
ปลกูสร้างโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ วา่การก่อสร้างโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิส
ซิเนส คอมเพลก็ซ์ เป็นไปอยา่งถกูต้องและเป็นไปตามกฎหมายควบคมุอาคารและกฎหมายผงัเมือง (โปรด
พิจารณารายละเอียดในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา) 

1.2 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 

1.2.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์การ
ลงทุนของกองทรัสต์ให้ประสบความสาํเร็จได้ 
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บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารจดัการตามธุรกิจปกติของกองทรัสต์และ
ควบคุมการดําเนินธุรกิจเพื�อจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จะลงทุน ซึ�งการปฏิบัติ
หน้าที�ของบริษัทฯ จะอยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของทรัสตี ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อาจไมม่ีโอกาสที�จะประเมินการ
ตดัสินใจของบริษัทฯ เกี�ยวกบักลยทุธ์ที�บริษัทฯ นํามาใช้ หรือการลงทนุของกองทรัสต์ ตลอดจนเงื�อนไขใน
การลงทนุดงักลา่ว การที�บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินงานตามกลยทุธ์ของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแผนที�วาง
ไว้อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน รวมทั #งโอกาสทางธุรกิจของ
กองทรัสต์อยา่งมีนยัสาํคญั 

ความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทรัสต์ให้ประสบความสําเร็จนั #น
ขึ #นอยูก่บัปัจจยัที�ไมแ่นน่อนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทนุที�เหมาะสม และ
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การลงทนุของกองทรัสต์ รวมทั #งการได้รับเงื�อนไขทางการเงินที�ดี ดงันั #น บริษัทฯ จึง
ไมส่ามารถรับรองได้วา่การดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของบริษัทฯ ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผน
ที�วางไว้ หรือสามารถทําได้ภายในเวลาและคา่ใช้จ่ายที�เหมาะสม 

บริษัทฯ จะแต่งตั #ง บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการ
อาคารสํานกังาน มาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ
แตง่ตั #ง ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น  เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย
กําหนดให้มีหน้าที�ตา่งๆ เกี�ยวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ภายใต้การกํากบัดแูลของบริษัทฯ 
ซึ�งรวมถึงสว่นที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิหลกั ได้แก่ การดแูลบริหารจดัการทรัพย์สิน จดัทําบญัชีรายรับจากการให้
เช่า และ/หรือ การให้บริการ ทั #งนี # หากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหน้าที�
ภายใต้สญัญาแต่งตั #งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลกั 
และ/หรือรายได้คา่เช่าที�กองทรัสต์ควรจะได้รับ ซึ�งจะสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินการ และความสามารถ
ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี # หากบริษัทฯ ไม่สามารถแต่งตั #งบคุคล
อื�นเพื�อทําหน้าที�บริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์แทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบนัได้ หรือหาก
ไม่สามารถหาผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที�มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ดี
เทียบเท่ากับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบันได้ อาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อผล
ประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ ซึ�งในท้ายที�สดุแล้วอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของ
กองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการดําเนินการเพื�อลดความเสี�ยงดงักลา่วข้างต้น โดยบริษัทฯ จะ
ตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และมีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โดยสมํ�าเสมอ เพื�อสร้างความมั�นใจแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ทําหน้าที�บริหารทรัพย์สินโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ และหากเกิด
กรณีที�ต้องแต่งตั #งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายเดิม บริษัทฯ จะจัดให้มีการ
พิจารณาคณุสมบตัิตา่งๆ ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมกบัการบริหารโครงการก่อนการแตง่ตั #ง 
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1.2.2 กองทรัสต์ต้องพึ� งพาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที� มีความชํานาญในการดําเนินงานจัดหา
ผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ 

กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เป็นส่วนสําคญัในการดําเนินงาน
จดัหาผลประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ การสญูเสียบคุลากรดงักลา่วไปจะ
เป็นการสูญเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสมัพนัธ์ทางธุรกิจและความชํานาญ การหาบุคลากรที�มี
ความสามารถในระดับเดียวกันมาแทนที�เป็นเรื�องที�ทําได้ยาก และอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานลดลง ในกรณีที�บริษัทฯ สูญเสียบุคลากรดังกล่าวไปและไม่สามารถชักจูง จ้าง และพัฒนา
บุคลากรใหม่ที�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติที�เ กี�ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ อาจทําให้กองทรัสต์มีความสามารถในการ
ทํากําไรลดลงหรือทําให้ขาดความคลอ่งตวัในการดําเนินธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�ต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบ หากมีการเปลี�ยนแปลง
บุคลากรหลักในการจัดการและบริหารกองทรัสต์ และต้องจัดหาบุคลากรหลักรายใหม่ที�มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์โดยเร็วเพื�อมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที�ต่างๆ ของผู้จัดการ
กองทรัสต์และให้การบริหารจดัการกองทรัสต์เป็นไปอยา่งตอ่เนื�อง  

1.2.3 ความเสี�ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ .น 

เนื�องจาก โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นสว่นหนึ�งโครงการอาคารสํานกังาน (Office Farm) ซึ�ง
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลกักําลงัดําเนินการพฒันาอาคารสํานกังานเพิ�มเติม
บนพื #นที�ด้านหลงัอาคาร โดยคาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 - 5 ปีข้างหน้าภายหลงัจาก
การจดัตั #งกองทรัสต์ ดงันั #น เมื�อโครงการแล้วเสร็จ จึงอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัหาผู้
เช่าระหว่างอาคารสํานกังานที�กองทรัสต์เข้าลงทนุและอาคารสํานกังานที�พฒันาขึ #นใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาอาคารสํานักงานเพิ�มเติมบนพื #นที�ดงักล่าว เนื�องมาจากทําเลที�ตั #งของโครงการเป็นพื #นที�ที�มี
ศกัยภาพ ดงันั #น ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จึงมีความตั #งใจที�จะพฒันาพื #นที�ดงักลา่ว ไว้สาํหรับรองรับความ
ต้องการพื #นที�สาํนกังานบนถนนบางนา-ตราด โดยในปัจจุบนัอาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ สามารถ
รองรับผู้ เช่าได้จํานวนจํากัด อาคารสํานกังานใหม่ที�กําลงัพฒันาเพิ�มเติมจะช่วยรองรับความต้องการของ
ลกูค้าที�ขยายตวัเพิ�มมากขึ #น ทั #งนี # ทางบริษัทฯ มีความเห็นว่า การลงทนุสว่นขยายของอาคารสํานกังานนั #น 
จะเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมกิจการของกองทรัสต์ เนื�องจากจะทําให้เป็นจดุศนูย์รวมพื #นที�สํานกังานบน
ถนนบางนาตราด สามารถดงึดดูกลุม่ลกูค้าตา่งชาติ มาใช้บริการเพิ�มเติมได้  

นอกจากนี # โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ และโครงการอาคารสาํนกังานแหง่ใหม ่(Office Farm) นั #น 
จะมีตําแหน่งทางการตลาด (Positioning) ที�แตกต่างกนั ทั #งในแง่ของระดบัทางการตลาดและอตัราค่าเช่า 
โดยโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ จะเป็นอาคารสาํนกังานเกรดบี ขนาดพื #นที�เช่า 8,578 ตารางเมตร 
และอตัราค่าเช่าอยู่ในช่วงของราคาตลาดกล่าวคือ ประมาณ 250 – 350 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ในขณะที�โครงการอาคารสาํนกังานแหง่ใหม ่(Office Farm) จะเน้นระดบัทางการตลาดที�พรีเมี�ยมกวา่ ขนาด
พื #นที�เช่าโดยประมาณ 20,000 ตารางเมตร ทั #งนี #ยงัอยู่ระหว่างการออกแบบ และอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ 
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และคาดการณ์วา่จะมีอตัราคา่เช่าที�สงูกว่า ซึ�งความแตกต่างกนัของตําแหน่งทางการตลาดดงักลา่ว ทําให้
ลดโอกาสการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย เนื�องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตึกทั #งสองที�มี
ลกัษณะแตกตา่งกนัตามรูปแบบทางการตลาดของอาคารสาํนกังานที�แตกตา่งกนัอยูแ่ล้ว 

อยา่งไรก็ตาม เพื�อสร้างความมั�นใจให้กบันกัลงทนุในการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดจากความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์นั #น  ทางดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้กําหนดนโยบายที�จะดําเนินการศึกษาความต้องการ
ของตลาดและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และรูปแบบของโครงการในเชิงลกึเพิ�มเติม เพื�อให้มั�นใจได้ว่าโครงการ
ขยายจะไมก่่อให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงลบตอ่ทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ และยงัตกลงในสญัญาตก
ลงกระทําการว่าจะไม่ติดต่อ ชกัจูง หรือดําเนินการใดๆ เพื�อให้ผู้ เช่าพื #นที�ในโครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ เลกิสญัญาเช่าเพื�อมาเช่าพื #นที�ในโครงการขยายแทน และในการจดัหาผู้ เช่าเพื�อเช่าพื #นที�ในโครงการ
ขยายดงักลา่ว ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงจะไมเ่ป็นผู้ดําเนินการดงักลา่วเอง แตจ่ะวา่จ้างตวัแทนหรือ
นายหน้า (Agency) เพื�อเป็นผู้จดัหาผู้ เช่าในโครงการขยาย เช่นเดียวกบัโครงการบิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ที�
ทางดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะจดัให้มีการแต่งตั #งบคุคลใดๆ เป็นตวัแทนหรือนายหน้า (Agency) เพื�อ
เป็นผู้จดัหาผู้ เช่า เพื�อเป็นการบริหารจดัการลดความเสี�ยงที�จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ ที�จะ
ได้รับการแต่งตั #งตวัแทนหรือนายหน้า (Agency) จะไม่เฉพาะเจาะจงเป็นตวัแทนหรือนายหน้าหลกัรายใด
รายหนึ�ง  ในกรณีที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะตั #งแต่งตวัแทนหรือนายหน้าหลกัรายใดรายหนึ�งให้มีสิทธิ
แต่เพียงผู้ เดียวในการจดัหาผู้ เช่า ผู้ ที�ได้รับการแต่งตั #งเป็นตวัแทนหรือนายหน้าหลกัดงักลา่วจะต้องไม่เป็น
ตวัแทนหรือนายหน้าหลกัที�มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการจดัหาผู้ เช่าในโครงการขยาย  ในกรณีที�กองทรัสต์
ลงทนุในโครงการขยายแล้ว ตวัแทนหรือนายหน้าหลกัที�มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการจดัหาผู้ เช่าในโครงการ
บางนาและโครงการขยาย จะเป็นบคุคลเดียวกนัก็ได้ แต่ทั #งนี # ไม่รวมถึงพื #นที�เช่าในโครงการขยายในสว่นที�
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะเป็นผู้ เช่าเอง 
นอกจากนี # เพื�อเป็นการเพิ�มความมั�นใจให้กบันกัลงทนุ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงในสญัญาตกลง
กระทําการระหว่างทางดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นและกองทรัสต์ ว่าหากทางดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น
ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิZหรือให้สิทธิการเช่าในโครงการขยายดงักลา่วให้แก่บคุคลอื�น ทางดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�นจะต้องทําหนงัสอืแจ้งเป็นคําเสนอไปยงักองทรัสต์เพื�อให้พิจารณาในการเข้าลงทนุในโครงการ
ขยายก่อนเสนอให้กบับคุคลอื�น นอกจากนี # ตามสญัญาตกลงกระทําการ กองทรัสต์สามารถใช้สิทธิในการ
เสนอซื #อโครงการอสงัหาริมทรัพย์สาํนกังาน หากดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นไมไ่ด้ทําคําเสนอไปยงักองทรัสต์
ภายในระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัที�โครงการอสงัหาริมทรัพย์สํานกังานดงักล่าวได้รับใบรับรองการก่อสร้าง
อาคารดดัแปลงอาคารหรือเคลื�อนย้ายอาคาร การตกลงดงักล่าวจึงเป็นการลดความเสี�ยงเกี�ยวกับความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อีกทางหนึ�ง (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของ
สญัญา) 

1.2.4 ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ .นจากการที�กองทรัสต์กู้ยมืเงนิ  

เนื�องจากกองทรัสต์มีความประสงค์จะกู้ ยืมเงินระยะยาวเพื�อเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ�งในการลงทุนใน
ทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ เป็นจํานวนเงินทั #งสิ #น 505 ล้านบาท และ วงเงินกู้ยืมหมนุเวียน จํานวนไม่
เกิน 30 ล้านบาท เพื�อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุ รวมคิดเป็นอตัราเท่ากบัร้อยละ 22.38 ของมลูค่าทรัพย์สิน
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รวมของกองทรัสต์ ซึ�งไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผู้จัดการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณา
รายละเอียด เงื�อนไขในการชําระคืน ประกอบกบัการประมาณการทางการเงินแล้ว มีความเห็นวา่ กองทรัสต์
มีความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ ดังกล่าว แต่อาจมีความเสี�ยงเกิดขึ #นจากความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจและอตัราดอกเบี #ย อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ ทําให้กองทรัสต์มีสภาพ
คล่องไม่เพียงพอในการชําระดอกเบี #ยและเงินต้นและกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนพิจารณาถึงข้อตกลงหลกัของผู้ กู้  โดยมีความเห็นว่า 
ข้อตกลงหลักของผู้ กู้ ประกอบไปด้วยข้อตกลงที�อยู่ภายใต้ความสามารถในการจัดการของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และข้อตกลงสว่นที�เกินขอบเขตในการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ อาทิเช่น ข้อตกลงในการ
ดํารงสดัส่วนการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บริษัท หรือข้อตกลงในการดํารงสดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ 
จํากดั ของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นต้น ซึ�งในกรณีที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ไมด่ํารงสดัสว่นตามที�
กําหนดในสญัญาเงินกู้  ก็จะมีความเสี�ยงทําให้กองทรัสต์ผิดข้อสญัญา และสง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ได้ 

นอกจากนี # ในกรณีที�มีการกู้ยืมเงินใหม่เพื�อมาชําระหนี #เงินกู้ยืมเดิม (Refinancing) กองทรัสต์อาจมีความ
เสี�ยงที�จะไมไ่ด้ข้อตกลงในสญัญากู้ยืมเงินฉบบัใหม่ที�ดีเท่ากบัข้อตกลงในสญัญากู้ยืมเงินฉบบัเดิม หรือ ใน
กรณีที�มีการกู้ ยืมเงินเพิ�มเติม อาจมีข้อสญัญาบางประการซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ 

ทั #งนี # ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องบริหารจดัการกองทรัสต์โดยคํานึงถึงความเสี�ยงดงักลา่ว โดยจะมีมาตรการ ใน
การติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์และปัจจยัภายนอกต่างๆ รวมถึงแนวโน้มอตัราดอกเบี #ย อย่าง
สมํ�าเสมอ นอกจากนี #  ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้เครื�องมือทางการเงินเพื�อลดความเสี�ยง ดงักลาว 
เช่น บริการธุรกรรมแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี #ย หรือการดําเนินการใดๆ กับเจ้าหนี # เช่น การขอขยาย
ระยะเวลาการชําระหนี # การผ่อนผนัเงื�อนไขที�เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ เป็นต้น โดย
กองทรัสต์จะดําเนินการดงักลา่วโดยคํานงึถึงกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เป็นสาํคญั 

1.2.5 กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที�อยู่ระหว่างการก่อตั .ง และทรัพย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทุนครั.งแรกเป็น
โครงการที�ยงัไม่มีผลการดาํเนินงานในอดีตที�นักลงทุนสามารถอ้างอิงในการพิจารณาตัดสินใจเข้า
ลงทุน 

กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที�อยูใ่นระหวา่งการก่อตั #ง ดงันั #น กองทรัสต์จึงยงัไมม่ีผลการดําเนินงานในอดตีให้นกั
ลงทนุได้พิจารณา ประกอบกบั โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงการบางนา บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นโครงการเปิดใหม่โดยเริ�มเปิดดําเนินการในเดือน มิถุนายน 2557 และเดือน 
พฤศจิกายน 2557 ตามลาํดบั จึงอาจเป็นการยากสาํหรับนกัลงทนุที�จะประเมินผลการดําเนินงานในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายที�แสดงใน สว่นที� 2 ข้อ 5
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ประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจัดตั #ง ในแบบแสดง
รายการข้อมูลฉบบันี # เพื�อให้นกัลงทนุสามารถเห็นภาพของผลการดําเนินการในอนาคต แต่ก็ไม่สามารถ
รับประกันได้ว่ารายได้ที�กองทรัสต์จะได้รับหรือค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ #นจากทรัพย์สินหลกัจะสอดคล้องกับ
ข้อมลูประมาณการรายได้และคา่ใช้จายดงักลา่ว  

ทั #งนี # เพื�อเป็นการเพิ�มความมั�นใจให้กับนกัลงทุน ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงที�จะให้คํารับรองใน
สญัญาตกลงกระทําการระหว่างทางดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นและทรัสตี ว่าจะรับประกันกําไรจากการ
ดําเนินการขั #นตํ�าของทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรก โดยเป็นระยะเวลา 9 ปี สําหรับโครงการเอส
เจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ และเป็นระยะเวลา 6 ปี สําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา) 

1.2.6 ความเสี�ยงเกี�ยวกับการรับประกันผลกาํไรจากการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 

การรับประกนัผลกําไรจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตามสญัญาตกลง
กระทําการ (โปรดพิจารณา สว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา) จะไมน่บัรวมคา่ใช้จ่ายที�นํามาหกั
ออกจากรายได้จากการดําเนินงานของโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือโครงการบาง
นา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (แล้วแต่กรณี) อันได้แก่ (1) ค่าผู้ ประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าผู้ สอบบัญชี 
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้อง
กบัการรับและดํารงหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คา่ใช้จ่ายอื�น
ใดที�จะต้องจ่ายให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั คา่ธรรมเนียมในการออกเช็คหรือโอนเงินประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รวมตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื�น
ใดที�หากกองทรัสต์มิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สนิไมจํ่าเป็นต้องมีคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว (2) รายการกําไรหรือขาดทนุ
ทางบญัชีที�ยงัไม่รับรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สิน (3) ค่าใช้จ่ายที�จัดเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital 
Expenditure) (4) ต้นทนุทางการเงินของกองทรัสต์รวมทั #งดอกเบี #ยจ่าย (5) การจ่ายชําระคืนเงินต้นตามที�
ระบใุนสญัญาเงินกู้  (6) คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการจดัการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมทั #งการตั #งที�ปรึกษาต่างๆ 
ของกองทรัสต์ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินเรื�องดงักลา่ว (7) ค่าเผื�อหนี #สงสยัจะสญู และ (8) ค่าใช้จ่ายในการ
ดแูลทรัพย์สินในสว่นที�ไม่เป็นสาระสําคญั สําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เท่านั #นและตราบ
เทา่ที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (ตามที�
นิยามไว้ในสญัญาแตง่ตั #งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์) ซึ�งดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตกลงที�จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว) โดยหากจํานวนค่าใช้จ่ายที�ไม่นํามาหักออกดังกล่าวไม่เป็นไปตามที�
คาดการณ์ไว้ในประมาณการกําไรขาดทนุของกองทรัสต์สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน อาจสง่ผลกระทบ
ให้อตัราผลตอบแทนของกองทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามที�ประมาณการ 
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1.2.7 ความเสี�ยงจากฐานะทางการเงนิของผู้รับประกันกาํไรจากการดาํเนินงานของทรัพย์สินที�กองทรัสต์
จะเข้าลงทุนครั.งแรก 

แม้ว่ากองทรัสต์จะได้รับการรับประกนักําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั #ง
แรก ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นผู้ รับประกันมิได้จัดให้มีหนงัสือคํ #าประกันของธนาคารพาณิชย์ซึ�ง
ครอบคลมุตามจํานวนและระยะเวลาที�ผู้ รับประกนัได้รับประกนัไว้ ดงันั #น กองทรัสต์อาจมีความเสี�ยงในกรณี
ที� ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ประสบปัญหาทางการเงินและไม่สามารถให้การสนบัสนนุทางด้านการเงิน
ตามที�ได้รับประกนัไว้ให้แก่กองทรัสต์ได้ 

ทั #งนี # บริษัทฯ และที�ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์งบการเงินสําหรับปี 2555 – 2557 และงวดหกเดือน
สิ #นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 ของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น รวมถึงเงินทนุที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
จะได้รับภายหลงัจากการจดัตั #งกองทรัสต์แล้วเสร็จ (เอกสารแนบ 4 รายละเอียดสรุปฐานะทางการเงินและ
ความสามารถในการรับประกนักําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทนุของ ดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น) และมีความเห็นสอดคล้องกนัว่า ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น  มีฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานที�แข็งแกร่ง โดย ณ สิ #นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีสินทรัพย์รวม 
จํานวน 82,288 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 16,952 ล้านบาท โดยหากพิจารณาส่วนผล
การดําเนินดําเนินงาน พบวา่ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีรายได้รวม ในปี 2555, 2556 และ 2557 จํานวน 
2,213 ล้านบาท, 7,169 ล้านบาท และ 5,057 ล้านบาท ตามลําดบั และไตรมาส 1 ปี 2558 จํานวน 473 
ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ จํานวน 402 ล้านบาท, 1,895 ล้านบาท และ 
1,498 ล้านบาท ตามลําดบั และและงวดหกเดือน ปี 2558 จํานวน 2,093 ล้านบาท ซึ�งดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น สามารถสร้างกระแสรายได้และกําไรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื�อง ดงันั #น จากข้อมูลดงักล่าว ทาง
บริษัทฯ และที�ปรึกษาทางการเงิน จึงมีความเห็นว่า ความสามารถของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ในการ
รับประกนักําไรจากการดําเนินงานขั #นตํ�าตามสญัญาตกลงกระทําการ อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ในระดบัหนึ�ง 
อย่างไรก็ตาม ความเห็นดงักล่าวอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี�ยงทางธุรกิจ ความผนัผวนทาง
เศรษฐกิจและการเมือง และการแขง่ขนั ซึ�งบริษัทฯ และที�ปรึกษาทางการเงินไมส่ามารถควบคมุได้ อีกทั #งยงั
ตั #งอยู่บนสมมติฐานเกี�ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตที�อาจเปลี�ยนแปลงได้ และ ผลการ
ประกอบการและผลการดําเนินงานในอดีตของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มิได้เป็นสิ�งที�รับประกนัถึงผลการ
ดําเนินงานหรือความมั�นคงทางการเงินของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นในอนาคต   

1.2.8 เงนิเก็บสาํรองในอนาคตเพื�อการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงใหญ่ในทรัพย์สินหลัก อาจไม่เพียงพอ 

ปัจจุบนัโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มี
สภาพทรัพย์สนิที�ดี มีการเปิดดําเนินการตั #งแต ่ปี 2557 ประกอบกบัจากการประมาณการทางการเงิน บริษัท
ฯ มีแผนงานที�จะทยอยเก็บสาํรองคา่ซอ่มแซม และค่าปรับปรุงภาพลกัษณ์เป็นระยะๆ แต่อย่างไรก็ตาม ใน
อนาคตอาจเกิดปัญหาเงินเก็บสาํรองดงักลา่วอาจไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม การปรับปรุงสภาพทรัพย์สิน 
หรือการปรับปรุงภาพลกัษณ์เพื�อรักษาศกัยภาพในการแขง่ขนั หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบ
ในทางลบตอ่การดําเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
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แทนของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว กองทรัสต์อาจจะพิจารณา
จัดหาแหล่งเงินทุนที�เหมาะสม เช่น กู้ ยืมเงิน เพื�อใช้ในการปรับปรุงสภาพทรัพย์สินหรือการปรับปรุง
ภาพลกัษณ์เพื�อเป็นการลดผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ #นแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

1.3 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

1.3.1 ความเสี�ยงทางการเมืองของประเทศไทย 

ในปัจจุบนั สภาวะทางการเมืองในประเทศประสบกับสถานการณ์ความขดัแย้งทางการเมืองและหากมี
เหตกุารณ์ความไมส่งบเกิดขึ #นอาจสง่ผลกระทบตอ่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลาดหลกัทรัพย์
ในประเทศไทยซึ�งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ ดังนั #น จึงไม่
สามารถรับรองได้วา่สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนัหรือในอนาคตจะไมม่ีผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่การดําเนินกิจการ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการและการเติบโตของกองทรัสต์ 

1.3.2 ความเสี�ยงจากกรณีทรัพย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทุนถกูเวนคืน 

กองทรัสต์อาจมีความเสี�ยงในกรณีที�หน่วยงานของรัฐ เวนคืนทรัพย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ�งทําให้
กองทรัสต์ไม่อาจใช้ทรัพย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทุนเพื�อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี # 
กรณีที�เกิดการเวนคืนดงักลา่ว กองทรัสต์อาจไมไ่ด้รับคา่ชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รับค่าชดเชยดงักลา่ว
น้อยกว่ามลูค่าที�กองทรัสต์ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สิน ซึ�งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะ
ได้รับจากการลงทนุไมเ่ป็นไปตามที�ได้ประมาณการไว้ทั #งในสว่นของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทนุ ทั #งนี # 
จํานวนเงินคา่ชดเชยที�กองทรัสต์จะได้รับขึ #นอยูก่บัเงื�อนไขตามที�กําหนดในสญัญาที�เกี�ยวข้อง ระยะเวลาการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที�เหลืออยู่ภายหลงัจากการถูกเวนคืน หรือจํานวนเงินค่าชดเชยที�ได้รับจากการ
เวนคืน 

จากการที�บริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที�ดินในบริเวณที�จะเวนคืนในท้องที�ที�
ทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุตั #งอยู่ ไม่พบว่าที�ตั #งของทรัพย์สินของกองทรัสต์ที�จะลงทนุตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทั #งนี # บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถกูเวนคืนได้ เนื�องจากการ
เวนคืนที�ดินเป็นนโยบายและความจําเป็นในการใช้พื #นที�ของรัฐในเวลานั #นๆ ในอนาคต 

1.3.3 ความเสี�ยงโดยรวมที�มีผลกระทบต่อกาํไรที�ได้จากอสังหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ 

กําไรที�ได้จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบจาก
หลายปัจจยั ได้แก่ 

• กรณีที�มีพื #นที�วา่งจากการที�สญัญาเช่าครบกําหนดระยะเวลาการเช่า หรือมีการเลิกสญัญาเช่าที�ทําให้
อตัราการเช่าพื #นที�ลดน้อยลง เป็นผลให้กําไรขั #นต้นที�กองทรัสต์ได้รับลดลง 

• ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจดัเก็บคา่เช่าจากผู้ เช่า 
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• จํานวนเงินค่าเช่าที�ผู้ เช่าต้องจ่าย ตลอดจนข้อตกลงและเงื�อนไขในการต่อสญัญาเช่า และการทํา
สญัญาเช่ารายใหมน่ั #นมีเงื�อนไขที�ด้อยกวา่สญัญาเดิม 

• สภาวะทางเศรษฐกิจทั #งภายในประเทศและทั�วโลก รวมทั #งสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 

• แนวโน้มอตัราดอกเบี #ย 

• ความสามารถของบริษัทฯ ในการจดัให้มีหรือรักษาไว้ซึ�งการประกนัภยัที�เพียงพอ 

• การเปลี�ยนแปลงด้านกฎหมายและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที�ควบคมุอสงัหาริมทรัพย์ การใช้ การจดัเขตพื #นที�
ภาษี และคา่ธรรมเนียมที�ต้องชําระให้แกรั่ฐบาล การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วอาจสง่ผลให้คา่ใช้จา่ยในการ
บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มสงูขึ #น หรือมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที�ไม่สามารถคาดหมายได้ 
ทั #ง นี # เพื�อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที� เปลี�ยนแปลงไปนั #น สิทธิต่างๆ ที� เ กี�ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อจํากัดอันเป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลงแก้ไขกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับ
มาตรฐานอาคาร หรือการวางผังเมือง หรือการใช้บังคับกฎหมายใหม่ที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ และ 

• ภัยพิบัติธรรมชาติ เหตุสุดวิสยั การโจมตีของผู้ ก่อการร้าย การจลาจล และเหตุการณ์อื�นใดที�อยู่
นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

1.3.4 ความเสี� ยงเกี� ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที� กองทรัสต์ถือครองนั.นอาจมีค่าใช้จ่ายเกี� ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์เพิ�มขึ .น รวมทั .งค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการต่างๆ เพิ�มขึ .น  

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบ
ทางลบหากคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตา่งๆ เพิ�มขึ #นโดยรายได้ไม่ได้
เพิ�มขึ #นอยา่งสอดคล้องกนั 

ปัจจยัที�อาจสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการเพิ�มสงูขึ #นได้แก่ 

• การเพิ�มขึ #นของคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 

• การเพิ�มขึ #นของคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• การเพิ�มขึ #นของภาษีที�เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั #งคา่ธรรมเนียมอื�นๆ ตามกฎหมาย 

• การเปลี�ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทั #งนโยบายของรัฐบาลซึ�งจะเพิ�มค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายที�เปลี�ยนแปลงนั #น 

• การเพิ�มขึ #นของคา่ใช้จ่ายสาธารณปูโภค 
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• การเพิ�มขึ #นของคา่บริการสาํหรับผู้ รับจ้างช่วง 

• การเพิ�มขึ #นของอตัราเงินเฟ้อ 

• การเพิ�มขึ #นของเบี #ยประกนัภยั และ 

• ความเสยีหายหรือความชํารุดบกพร่องของอสงัหาริมทรัพย์ หรือผลกระทบทางสิ�งแวดล้อมที�เกิดขึ #นจาก
อสังหาริมทรัพย์ซึ�งต้องมีการแก้ไขโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการในสว่นนี #ไมอ่าจสามารถคาดการณ์ได้ 

• ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมทรัพย์สินในส่วนที�เป็นสาระสําคญั เช่น การปรับปรุงอาคารใหม่ (Major 
Renovation) ที�อาจมีจํานวนคา่ใช้จ่ายเกินกวา่ที�ได้คาดการณ์หรือประมาณการไว้ 

1.3.5 ความเสี�ยงเกี�ยวกับเงนิชดเชยจากการประกันภยัทรัพย์สินอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที�กองทรัสต์อาจสูญเสีย 

การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์มีความเสี�ยงด้านการดําเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที�
กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรก แม้วา่กองทรัสต์จะต้องจดัให้มีการประกนัภยัในทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้า
ลงทนุครั #งแรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ�งจะเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที�เกี�ยวข้องแล้วก็ตาม 
แต่อัตราเงินชดเชยในกรณีที�ทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั #งแรกเกิดความเสียหายอาจไม่คุ้ มกับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที�กองทรัสต์อาจได้รับ เช่น ความสญูเสยีจากสงคราม เป็นต้น หรือกองทรัสต์อาจ
ไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที�ระบุในกรมธรรม์ประกันภยัที�เกี�ยวข้องได้ ไม่ว่าทั #งหมดหรือแต่บางส่วน 
หรืออาจเกิดความลา่ช้าในการชดเชยความเสยีหายตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วได้โดยที�ไมใ่ช่ความผิด
ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์อาจมีความเสี�ยงจากความสญูเสยีทางการเงิน เมื�อเกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงที�กองทรัสต์อาจไม่ได้รับ
การชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถจัดให้มีการประกันภยัประเภทดงักลา่วได้ ซึ�งอาจ
สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลตอบแทนที�ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์คาดวา่จะได้รับ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดําเนินการให้กองทรัสต์โดยทรัสตีและผู้ ให้กู้ ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เป็นผู้ รับ
ประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที�มีอยู่เดิมของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั #งแรก (เว้นแต่
ประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance)) เพื�อให้กองทรัสต์และผู้ ให้กู้ ของ
กองทรัสต์ (ถ้ามี) ได้รับการประกนัความเสี�ยงภยัทรัพย์สนิ (All Risk Insurance) การประกนัภยัความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) 

รายละเอียดเกี�ยวกับการเข้าทําสญัญาประกนัภยัประเภทต่างๆ ของกองทรัสต์ปรากฏในส่วนที� 2 ข้อ 2.5 
การประกนัภยัในทรัพย์สนิที�กองทรัสต์เข้าลงทนุ 
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1.3.6 ความเสี�ยงจากภยัธรรมชาติ อุทกภยั และการก่อวินาศภยั 

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทรัพย์สินดงักล่าวอาจได้รับความเสียหายจากภยั
ธรรมชาติอุทกภัย และการก่อวินาศภยั ดังนั #น เพื�อเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ รวมถึงการชดเชยความสญูเสยีตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของผู้ เช่าทรัพย์สนิ และเพื�อให้ได้เงื�อนไขการ
ทําประกันภยัที�ดีที�สุด กองทรัสต์จะดําเนินการจัดให้มีการทําประกันภยัในทรัพย์สินดงักล่าว โดยให้มี
ระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สินของกองทรัสต์ตลอดเวลาในวงเงินประกนัที�สอดคล้องกบัมาตรฐานการ
ประกนัภยัของอาคารที�มีลกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สนิของกองทรัสต์ที�ลงทนุทั #งหมด เช่น 
การประกนัความเสี�ยงภยัทรัพย์สิน (All Risk Insurance) (ไม่รวมการก่อการร้าย) และการประกนัภยัเพื�อ
ประโยชน์บคุคลที�สาม (Third-party Insurance) ด้วย 

ปัญหาอุทกภัยเป็นปัญหาที�กองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ใน
โครงการที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรก โดยเหตอุทุกภยัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรืออาจ
ทําให้ผู้ เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินโครงการต่างๆ ที�กองทรัสต์เข้าลงทนุซึ�งอาจเป็นเหตใุห้ผู้ เช่า
ปัจจุบนัพิจารณาเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ต่ออายสุญัญาเช่าหรือทําให้กองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่
ทดแทนได้ ซึ�งกรณีดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์เป็นจํานวนที�
แตกตา่งจากที�ได้ประมาณการไว้อยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ดี กองทรัสต์จะจดัให้มีการประกนัภยัในอาคาร
ในโครงการดงักล่าวโดยมีความคุ้มครองและวงเงินประกันที�สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภยัของ
อาคารที�มีลกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกนั และให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับประโยชน์ 

1.4 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

1.4.1 ความเสี�ยงอันเกิดจากมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยหรือกฎหมายที� เกี�ยวข้องอาจมีการ
เปลี�ยนแปลง 

งบการเงินหรือผลการดําเนินงานของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการที�มีการประกาศใช้มาตรฐาน
การบญัชีใหม่ๆ ในประเทศไทย ปัจจุบนัยงัไม่มีข้อมลูเกี�ยวกับขอบเขตและระยะเวลาในการเปลี�ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชี และการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ 
แนวนโยบาย และ/หรือคําสั�งของหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที�มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมาย
ที�เกี�ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ ภาษีและค่าธรรมเนียมการซื #อขาย หรือโอนสิทธิต่างๆ ใน
อสงัหาริมทรัพย์ก็เป็นสิ�งที�ไม่อาจคาดการณ์ได้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถประมาณการในเชิงตวัเลขสําหรับ
ผลกระทบที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงได้และไมอ่าจรับรองได้วา่การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบ
อย่างมีนยัสําคญัต่องบการเงินของกองทรัสต์หรือต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
นอกจากนี # การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วนี #อาจสง่ผลกระทบด้านลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ 

1.4.2 ความเสี�ยงจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินไม่ได้เป็นเครื� องแสดงมูลค่าที� แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถ
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รับประกันได้ว่าราคาขายของอสังหาริมทรัพย์นั.นจะเป็นไปตามมูลค่าที�ประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบัน
หรือในอนาคต 

โดยทั�วไป การประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงปัจจัยบางประการที�เป็น
นามธรรมที�เกี�ยวกบัทรัพย์สินนั #น เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถใน
การแข่งขนั และสภาพของทรัพย์สิน ซึ�งอาจมีเหตุการณ์ที�ทําให้ปัจจัยดงักล่าวเปลี�ยนแปลงได้ในอนาคต 
เนื�องจากเหตกุารณ์บางเหตกุารณ์ หรือเหตกุารณ์ทั #งหมดที�เป็นข้อสมมติฐานอาจไมเ่กิดขึ #นตามที�คาดการณ์
ไว้ หรืออาจเกิดเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที�มิได้คาดการณ์ไว้ ดงันั #น บริษัทฯ จึงไม่อาจรับประกนัได้ว่า ข้อ
สมมติฐานที�กําหนดไว้จะเกิดขึ #นตามที�คาดการณ์หรือไม ่ดงันั #น ราคาที�กองทรัสต์ขายทรัพย์สินหลกัที�ลงทนุ
ในอนาคตจึงอาจมีราคาตํ�ากว่ามูลค่าที�ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรืออาจตํ�ากว่าราคาที�
กองทรัสต์ได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

1.4.3 ความเสี�ยงอันเกิดจากตลาดสาํหรับการลงทุนและซื .อขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นตลาดค่อนข้างใหม่ 

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในประเทศไทยถือเป็นเรื�องใหมที่�เพิ�งเกิดขึ #นไม่นานและยงัต้องอาศยัระยะเวลาใน
การพฒันาตลาดดงักลา่วเพิ�มขึ #น แม้บริษัทฯ จะยื�นคําขอเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อตลาดหลกัทรัพย์เพื�อนํา
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ก็ตาม การนํา
หน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ดังกล่าวมิได้เป็นเครื�องรับประกันว่าตลาดการซื #อขาย
หนว่ยทรัสต์จะได้รับความนิยม หรือมีการพฒันามากขึ #นเพียงใด หรือหากมีการพฒันาแล้ว ยงัไม่แน่นอนว่า
ตลาดสาํหรับการลงทนุและซื #อขายหนว่ยทรัสต์จะมีสภาพคลอ่งหรือไมอ่ยา่งไร 

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสต์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ทั #งในและ
ตา่งประเทศอาจทําได้ยาก เนื�องจากกองทรัสต์เป็นผลิตภณัฑ์ด้านการลงทนุที�ค่อนข้างใหม่สําหรับประเทศ
ไทยปัจจบุนัจึงยงัไม่มีเกณฑ์มาตรฐานซึ�งสามารถนํามาใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ได้ 
นอกจากนี #ยังมีความเสี�ยงที�ไม่แน่ชัดว่าตลาดการลงทุนในหน่วยทรัสต์ที�ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของ
ประเทศไทยจะพฒันาจนกลายเป็นตลาดที�ได้รับความนิยมในการลงทนุอยา่งกว้างขวาง 

1.4.4 ความเสี�ยงอันเกิดจากราคาของหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์นั #นกําหนดขึ #นโดยการตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้จดัการการจัดจําหน่าย 
และอาจมิได้เป็นเครื�องบ่งชี #ถึงราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั #งนี # 
หนว่ยทรัสต์อาจซื #อขายในราคาที�ตํ�ากวา่ราคาเสนอขายในครั #งนี #อย่างมีนยัสําคญั ราคาซื #อขายหน่วยทรัสต์
ขึ #นอยูก่บัปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี # 

• โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนของกองทรัสต์รวมทั #งสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยใน
ทศันะของนกัลงทนุ 
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• ความแตกต่างระหว่างผลการดําเนินงานจริงของกองทรัสต์และการคาดการณ์จากนกัลงทุนรวมทั #ง
นกัวิเคราะห์ 

• การเปลี�ยนแปลงของคําแนะนําการลงทนุและการประมาณการของนกัวิเคราะห์ 

• การเปลี�ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทนุ 

• มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

• ความนา่สนใจของหนว่ยทรัสต์เมื�อเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์ที�เป็นตราสารทนุอื�นๆ รวมทั #งที�มิได้อยู่ใน
ภาคอสงัหาริมทรัพย์ 

• ความสมดลุระหวา่งผู้ซื #อและผู้ขายหนว่ยทรัสต์ 

• ขนาดและสภาพคลอ่งของตลาดการลงทนุในหน่วยทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ
ไทยในอนาคต 

• ในอนาคต กฎเกณฑ์และระเบียบที�เกี�ยวข้องต่างๆ อาจเปลี�ยนแปลง รวมถึงระบบภาษี ทั #งที�เป็นการ
เปลี�ยนแปลงโดยทั�วไป และที�เกี�ยวข้องกบัหนว่ยทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
เป็นการเฉพาะ 

• กองทรัสต์อาจไม่สามารถดําเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจได้อย่างประสบ
ผลสาํเร็จ 

• อตัราการแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ และ 

• ความผนัผวนของตลาดตราสารทนุ และการเพิ�มขึ #นของอตัราดอกเบี #ย 

ด้วยปัจจยัดงัที�ได้กลา่วข้างต้นนี # หนว่ยทรัสต์อาจมีการซื #อขายที�ราคาสงูกวา่หรือตํ�ากว่ามลูค่าสินทรัพย์สทุธิ
ต่อหน่วย การที�กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสําหรับการดําเนินงานเพื�อใช้ในการลงทนุ เป็นทนุสํารองสําหรับ
การดําเนินงาน หรือเพื�อใช้ในการอื�นๆ เงินทนุเหลา่นี #แม้จะเพิ�มมลูค่าให้แก่สินทรัพย์ แต่อาจมิได้เพิ�มราคา
ตลาดให้แก่หนว่ยทรัสต์ด้วย หากกองทรัสต์ไมส่ามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหมายของตลาด
ได้ ทั #งในแง่ของการหารายได้ในอนาคตหรือการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ราคาตลาด
ของหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ก็อาจได้รับผลกระทบด้านลบ 

นอกจากนั #น หน่วยทรัสต์ที�เสนอขายไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ทางการเงินซึ�งคุ้มครองเงินลงทุน และการลงทุนใน
หนว่ยทรัสต์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมใ่ช่ลกัษณะของการเข้าทําสญัญาให้กู้ยืมเงินหรือเป็นการได้รับประกนัว่า
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้เงินที�ตนลงทนุคืน ดงันั #น นกัลงทุนอาจมีความเสี�ยงที�จะไม่ได้เงินลงทุนคืนทั #งหมด 
หรือบางสว่น 
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1.4.5 ความเสี�ยงเกี�ยวกับความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และ
ผลตอบแทนที� ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าผลตอบแทนที�กองทรัสต์ได้รับจากการ
ดาํเนินการของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุน 

รายได้ที�กองทรัสต์จะได้รับจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นั #นขึ #นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ รวมทั #งจํานวน
เงินรายได้คา่เช่าที�ได้รับ ตลอดจนอตัราคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที�
เกิดขึ #นหากอสงัหาริมทรัพย์ที�เป็นของกองทรัสต์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในจํานวนที�เพียงพอ กระแสเงินสดของ
กองทรัสต์และความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบด้านลบ 
บริษัทฯ ไมส่ามารถรับรองได้วา่จะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือรักษาอตัราการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนไว้ในระดบัเดิมได้ นอกจากนี # ยงัไม่สามารถรับรองได้ว่าระดบัของผลประโยชน์ตอบแทนที�จ่ายจะ
เพิ�มขึ #นเมื�อเวลาผา่นไป อีกทั #งไมส่ามารถรับรองได้ว่าตามสญัญาเช่าในปัจจุบนั คู่สญัญาจะสามารถตกลง
กนัเพื�อให้อตัราคา่เช่าที�ได้รับนั #นเพิ�มสงูขึ #น หรือวา่รายได้คา่เช่าจากการขยายอสงัหาริมทรัพย์ หรือการได้มา
ซึ�งอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติมนั #นจะเพิ�มสูงขึ #น และทําให้รายได้ของกองทรัสต์เพิ�มสูงขึ #น อันจะเป็นผลให้
กองทรัสต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในจํานวนเพิ�มสงูขึ #นได้ 

นอกจากนี # ผลตอบแทนที�ได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุยงัขึ #นอยู่กบัจํานวนรายได้สทุธิ
จากอสงัหาริมทรัพย์ และคํานวณเป็นเงินได้โดยหกัรายจ่ายที�เกิดขึ #นจากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิZหรือมี
สิทธิการเช่าการดําเนินงาน การบริหารจัดการ และการให้เช่าเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของ
อสงัหาริมทรัพย์ อยา่งไรก็ดี สาํหรับผลตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ขึ #นอยู่กบัประโยชน์ตอบแทนที�จ่ายได้เมื�อ
เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์สําหรับนักลงทุนที�จองซื #อหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ราคาตลาด
สาํหรับนกัลงทนุที�ได้ซื #อหนว่ยทรัสต์ในตลาดรอง แม้วา่ผลตอบแทนที�ผู้ลงทนุได้รับจากหน่วยทรัสต์อาจจะมี
ความเกี�ยวข้องเชื�อมโยงกับผลตอบแทนที�กองทรัสต์ได้รับจากการดําเนินการของอสังหาริมทรัพย์ที�
กองทรัสต์ลงทนุ แตผ่ลตอบแทนสองประเภทนี #แตกตา่งกนั 

ทั #งนี # ในการคํานวณผลตอบแทนที�ผู้ ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์นั #น จะพิจารณาจากผลตอบแทนที�
กองทรัสต์ได้รับจากการให้เช่าหรือให้ใช้พื #นที�ของอสงัหาริมทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิZของกองทรัสต์หรือที�
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าเท่านั #นไม่ได้ โดยจะต้องคํานวณเป็นเงินได้หลงัหักรายจ่ายที�เกิดขึ #นจากการ
ดําเนินงาน รวมทั #งแต่ไม่จํากดัเพียงค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ การให้เช่า การชําระคืนเงินต้นจากการ
กู้ยืมที�ถึงกําหนดชําระ ภาระผกูพนัอื�นที�ถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด และคา่ใช้จ่ายอื�นใดของ
กองทรัสต์ ดงันั #น ผลตอบแทนที�ผู้ลงทนุได้รับจากหน่วยทรัสต์จึงน้อยกว่าผลตอบแทนที�กองทรัสต์ได้รับจาก
การดําเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

1.4.6 ความเสี�ยงอันเกิดจากผลการดําเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากประมาณ
การกาํไร 

เอกสารฉบบันี #ประกอบด้วยประมาณการกําไรของกองทรัสต์ โดยประมาณการทางการเงินดงักล่าวเป็น
เพียงประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคต และไม่ได้เป็นการรับรองผลการดําเนินงานในอนาคตแต่
อย่างใด ทั #งนี #แม้จะมีการระบตุวัเลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แต่การจดัทําประมาณทางการเงิน
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ดงักลา่วอยูบ่นข้อสมมติฐานและประมาณการตา่งๆ ซึ�งแม้ว่าบริษัทฯ จะเห็นว่าสมเหตสุมผลแล้วก็ตาม แต่
ผลการดําเนินงานหรือพฒันาการต่างๆ ที�เกิดขึ #นจริงจากการคาดการณ์ที�ระบุในประมาณการกําไรอาจ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทั #งนี #ขึ #นอยู่กบัความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การแข่งขนั อตุสาหกรรม 
กฎระเบียบ ตลาดทนุและการเงินซึ�งปัจจัยดงักลา่วสว่นใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทรัสต์ ทั #งนี # 
ผลการดําเนินงานในอนาคตที�แท้จริงของกองทรัสต์จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ซึ�งรวมถึง
ปัจจัยต่างๆ ที�ระบุในส่วนที� 2 ข้อ 1 ปัจจัยความเสี�ยง ดังนั #น ผลการดําเนินงานหรือพฒันาการต่างๆ ที�
เกิดขึ #นจริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ที�ระบไุว้ในประมาณการกําไรอย่างมีนยัสําคญั และบริษัทฯ ไม่
อาจรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลเุป้าหมายตามที�ประมาณการหรือจ่ายเงินแบ่งปันสว่นทุนตามที�
ระบใุนเอกสารนี #ได้ 

จากที�กล่าวมาข้างต้น ผู้ลงทนุจึงควรระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูเกี�ยวกับการคาดการณ์และประมาณการ
กําไรเพื�อใช้ในการตดัสนิใจในการลงทนุ เนื�องจากวิธีการในการคํานวณข้อมลูดงักลา่วและความเป็นไปได้ที�
ผลการดําเนินงานที�แท้จริงอาจแตกตา่งจากประมาณการและสมมติฐานที�อ้างอิงอยา่งมีนยัสาํคญั 

1.4.7 ความเสี�ยงอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั .งจาํนวน 

เมื�อสิ #นสดุการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครั #งนี # หากปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี # บริษัทฯ ต้องยกเลิก
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ทั #งจํานวน และคืนเงินให้แก่ผู้จองซื #อ 

• มีผู้ จองซื #อไม่ถึง (250) ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับตลาด
หลกัทรัพย์เกี�ยวกบัการรับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน หรือตํ�ากวา่ (500,000,000) บาท 

• มูลค่าหน่วยทรัสต์ที�จองซื #อเมื�อรวมกับมูลค่าเงินกู้ ยืมจากบุคคลอื�น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที�จะ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือไมถ่ึงจํานวนตามที�ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชี #ชวน 

• มีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลใด กลุม่บคุคลเดียวกนัใด ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ ผู้ก่อตั #งทรัสต์ท
รัสตี บริษัทฯ หรือผู้ ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ ทจ. 
49/2555 และไมส่ามารถแก้ไขให้ถกูต้อง 

• ไมส่ามารถโอนเงินที�ได้จากการจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื�อก่อตั #งกองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน
15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

หากเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�งขึ #นตามที�ระบไุว้ข้างต้น บริษัทฯ อยู่ในบงัคบัต้องยกเลิกการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ทั #งจํานวน และคืนเงินให้แก่ผู้ จองซื #อ ดังนั #น ผู้ ลงทุนที�ได้จองซื #อหน่วยทรัสต์อาจไม่บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุในหน่วยทรัสต์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเงื�อนไขเกี�ยวกับการยกเลิกการเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์ได้ในสว่นที� 3 ข้อ 2.4 ขั #นตอนการคืนเงินคา่จองซื #อ) 
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1.4.8 ความเสี�ยงเกี�ยวกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการซื .อขาย
หน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ ต้องดําเนินการเพื�อให้หน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่สามารถเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ได้ภายใน 45 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ทั #งนี # ตลาดหลกัทรัพย์โดยคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาคําขอให้เสร็จภายใน 7 วนั นบัแตว่นัที�ตลาดหลกัทรัพย์ได้รับเอกสารหลกัฐานที�
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หลังจากที�ตลาดหลักทรัพย์สั�ง รับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว 
หนว่ยทรัสต์จะเริ�มทําการซื #อขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายใน 2 วนัทําการนบัแตว่นัที�สั�งรับหน่วยทรัสต์เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน เว้นแต่มีเหตจํุาเป็นอนัเป็นผลให้ไม่สมควรทําการซื #อขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ทั #งนี # ผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์สามารถกําหนดวนัเริ�มทําการซื #อ
ขายเป็นอยา่งอื�นได้เว้นแต ่และจนกวา่ตลาดหลกัทรัพย์จะสั�งรับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว 
หนว่ยทรัสต์ที�เสนอขายในครั #งนี #จะไมส่ามารถซื #อขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะสามารถ
ขายหนว่ยทรัสต์ได้โดยการทํารายการนอกตลาดหลกัทรัพย์เทา่นั #น 

1.4.9 ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื .อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ 

เนื�องจากกองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ประเภทปิด (ไม่รับซื #อคืนหน่วยทรัสต์) ซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
สภาพคล่องในการซื #อขายหน่วยทรัสต์จะประเมินจากความถี�และปริมาณการซื #อขายหน่วยทรัสต์นั #นใน
ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งอยู่บนพื #นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื #อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ�งปริมาณความ
ต้องการของผู้ซื #อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ #นอยู่กบัปัจจยัหลายประการที�กองทรัสต์ไม่สามารถควบคมุได้ ดงันั #น 
จึงมีความเสี�ยงที�หนว่ยทรัสต์นี #จะขาดสภาพคลอ่งในการซื #อขายได้ 

1.4.10 ความเสี�ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม 

ในอนาคตภาระภาษีและคา่ธรรมเนียมของกองทรัสต์ อาจเปลี�ยนแปลงไปจากอตัราในปัจจุบนั เช่น ในการ
ขายโอน หรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือการขาย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธิZในอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคตนั #น
อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที�เกิดจากการซื #อ ขาย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธิZ หรือ โอน หรือรับโอน
สทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งกองทรัสต์อาจต้องรับภาระทั #งหมดหรือบางสว่น โดยที�อตัราค่าธรรมเนียม
และอตัราภาษีที�กองทรัสต์จะต้องชําระดงักลา่วอาจแตกตา่งจากอตัราที�เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
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2. ข้อมูลเกี�ยวกับทรัพย์สนิหลักของโครงการ  

2.1 ข้อมูลของโครงการ  

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที�ลงทนุครั #งแรก โดยลงทนุในที�ดินและอาคารประเภทสาํนกังาน 2 อาคาร 
ซึ�งมเีนื #อที�รวมตามโฉนดที�ดินทั #งหมดประมาณ 4 ไร่ 4 งาน 10.5 ตารางวา และพื #นที�อาคารรวมประมาณ 52,765 
ตร.ม. รวมถงึการลงทนุในกรรมสทิธิZในทรัพย์สนิอื�นๆ อนัเป็นสว่นควบของที�ดินและอาคาร เครื�องมือ อปุกรณ์ งาน
ระบบและทรัพย์สนิอื�นที�เกี�ยวข้องและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที�ดินและอาคารดงักลา่ว  

(1) ข้อมูลโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์   

โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นอาคารสํานกังานเกรดพรีเมี�ยม ขนาดใหญ่ ตั #งอยู ่
ถนนวิภาวดี-รังสติ โดยอาคารดงักลา่วดาํเนินการเป็นอาคารสาํนกังานให้เชา่ 30 ชั #น เปิดดําเนินการในเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2557   

ปัจจุบนัผู้ ที�มีชื�อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิZที�ดินคือ บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # จํากัด และเจ้าของกรรมสิทธิZ

อาคารคือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ซึ�งได้ทําสญัญาจะซื #อจะขายทรัพย์สนิกบัดบับลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชั�น ทั #งนี # กองทรัสต์จะลงทุนในโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะเป็นผู้ดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์รับโอนกรรมสทิธิZในที�ดินและอาคาร รวมถึง
สิ�งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื�นๆ ที�เป็นส่วนควบของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ดงักลา่ว 

1) ข้อมูลทั�วไปโครงการเอสเจ อนิฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  

หมายเหต:ุ ผู้ ที�มีชื�อเป็นเจ้าของกรรมสทิธิZที�ดินคือ บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # จํากดั 
และ เจ้าของกรรมสิทธิZอาคารคือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)  
ทั #งนี # ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้มีสิทธิตามสญัญาจะซื #อจะขายที�ดินพร้อมสิ�ง
ปลกูสร้าง ซึ�งได้ทําไว้กับบริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # จํากัด และบริษัท เมเจอร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ในการที�จะกําหนดให้ บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # 
จํากัด จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZในที�ดิน และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
(มหาชน) จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิZในสิ�งปลกูสร้าง ให้แก่ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
หรือบคุคลที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น กําหนดก็ได้ ซึ�งดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นจะ
กําหนดให้ บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # จํากัด และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิZในที�ดินและอาคารให้แก่กองทรัสต์ 
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รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ที�ดนิ กรรมสทิธิZที�ดิน รวม 8 โฉนด (โฉนดเลขที� 24370, 24369, 5345, 5346, 5347, 5348, 
5349 และ 9764) เนื #อที�รวม 3-1-45.5 ไร่* ตั #งอยู่บน 349 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขต จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

*เนื #อที�ดินดงักลา่วเป็นเนื #อที�ที�ปรากฏตามโฉนดที�ดิน เนื #อที�ดินที�แท้จริงอาจน้อยกว่า
เนื #อที�ดินดังกล่าวขึ #นอยู่กับผลการรังวัดในขณะที�กองทรัสต์รับโอนกรรมสิทธิZที�ดิน
ดงักลา่ว (โปรดพิจารณารายละเอียดการดําเนินการกรณีที�ดินมีจํานวนแตกต่างจาก
เนื #อที�ดินในโฉนดที�ดิน ในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา) ซึ�งดบับลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะจดัให้มีการรังวดัเนื #อที�ดินดงักลา่วให้แล้วเสร็จก่อนที�กองทรัสต์
จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ 

พื .นที�
อาคารและ
พื .นที�เช่า 

พื #นที�อาคาร (Gross Floor Area) 42,905 ตร.ม. 

พื #นที�เช่า (Leasable  Area) 21,673 ตร.ม.* 

*ทั #งนี # พื #นที�เช่ารวมของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการ
เปลี�ยนแปลงอยูใ่นช่วง 21,189 ตร.ม. ถึง 21,673 ตร.ม. หากมีการเปลี�ยนแปลงพื #นที�
ตามรูปแบบของผู้ เช่า อาทิเช่น ในกรณีที�มีความต้องการเช่าพื #นที�จากผู้ เช่ารายย่อย
จํานวนมาก ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาแบ่งซอยพื #นที�ในรูปแบบ Multi-Tenant 
เพิ�มเติม อันเป็นผลทําให้พื #นที� เช่ารวมลดลงตํ�ากว่า 21,673 ตร.ม. อย่างไรก็ดี 
แนวโน้มอตัราค่าเช่าของการปลอ่ยเช่าในรูปแบบ Multi-Tenant จะสงูกว่าการปลอ่ย
เช่าพื #นที�ขนาดใหญ่ อนัเป็นผลให้ผลประกอบการของโครงการมีแนวโน้มดีขึ #น 

สิ�งปลูก
สร้าง 

• อาคารสํานกังานเกรดพรีเมี�ยม ขนาดใหญ่ โดยอาคารดงักล่าวดําเนินการเป็น
อาคารสํานักงานให้เช่า 30 ชั #น โดยแบ่งเป็นอาคารสํานักงานและพื #นที�ห้อง
ประชมุ 23 ชั #นและพื #นที�จอดรถยนต์ 7 ชั #น 

• สิ�งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื�นๆ อนัเป็นสว่นควบของที�ดินและอาคาร เครื�องมือ 
อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื�นที�เกี�ยวข้อง 

จาํนวน
พื .นที�จอด
รถรองรับ 

296 คนั 

ลักษณะ
การเข้า
ลงทุนของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทําสัญญากับ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ซึ�ง
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นจะดําเนินการให้บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # จํากัด จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิZในที�ดิน และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZในสิ�งปลูกสร้างให้กับกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียด
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รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ดงัตอ่ไปนี #  

• ลงทนุในกรรมสทิธิZที�ดิน รวม 8 โฉนด เนื #อที�ดินรวม ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 45.5 
ตารางวา 

• ลงทุนในกรรมสิทธิZอาคารสํานักงานเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
จํานวน 30 ชั #น ขนาดพื #นที�เช่ารวม ประมาณ 21,673 ตร.ม. 

• ลงทนุในกรรมสทิธิZสิ�งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื�นๆ อนัเป็นสว่นควบของที�ดินและ
อาคาร เครื�องมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิที�เกี�ยวข้อง 

พื .นที�แบ่งตามสดัส่วนของพื .นที�ใช้สอย 

พื .นที� พื .นที� (ตร.ม.) ร้อยละของพื .นที�ใช้สอย 

พื #นที�สาํนกังานให้เช่า 19,845 46.25 

พื #นที�ค้าปลกี 1,828 4.26 

พื .นที�ให้เช่าทั .งหมด 21,673 50.51 

พื .นที�ใช้สอยทั .งหมด  42,905  

อายุอาคาร เปิดดาํเนินการวนัที� 27 มิถนุายน 2557 อายอุาคารประมาณ 1 ปี (ข้อมลู ณ 31 ก.ค. 
2558) 

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2558 
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2) ตารางสรุปรายละเอียด ที�ดินซึ�งเป็นที�ตั .งของโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์   

ลาํดับ โฉนด
เลขที� 

เจ้าของกรรมสิทธิ@ เนื .อที�ดนิตาม
โฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนื .อที�ดนิที�
กองทรัสต์จะเข้า

ลงทุน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1. 5345 บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # 
จํากดั   

0-1-89 0-1-89 

2. 5346 บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # 
จํากดั 

0-1-95 0-1-95 

3. 5347 บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # 
จํากดั 

0-2-02 0-2-02 

4. 5348 บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # 
จํากดั 

0-2-08 0-2-08 

5. 5349 บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # 
จํากดั 

0-2-15 0-2-15 

6. 9764 บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # 
จํากดั 

0-2-07 0-2-07 

7. 24369 บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # 
จํากดั 

0-0-62 0-0-62 

8. 24370 บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # 
จํากดั 

0-0-67 0-0-67 

รวม 3-1-45.5* 3-1-45.5 

หมายเหต ุ*เนื #อที�ดินดงักลา่วเป็นเนื #อที�ที�ปรากฏตามโฉนดที�ดิน เนื #อที�ดินที�แท้จริงอาจน้อยกวา่เนื #อที�ดินดงักลา่วขึ #นอยูก่บั
ผลการรังวดัในขณะที�กองทรัสต์รับโอนกรรมสิทธิZที�ดินดงักลา่ว อนัเป็นผลให้เนื #อที�ดินที�กองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธิZมิได้
เป็นไปตามจํานวนเนื #อที�ดินที�ปรากฏข้างต้น (โปรดพิจารณารายละเอียดการดําเนินการกรณีที�ดินมีจํานวนแตกต่างจาก
เนื #อที�ดินในโฉนดที�ดิน ในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา) 
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3) รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุน 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

รายละเอียด 

ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า 
• หม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 4 เครื�อง (ขนาด 2,000 KVA) 

• เครื�องกําเนิดไฟฟ้าสาํรอง จํานวน 1 เครื�อง (ขนาด 800 KVA) 

ระบบสขุาภิบาล 
• ระบบนํ +าประปา ประกอบด้วยถังนํ +าบริเวณชั +นดาดฟ้า และระบบ

ระบายนํ +า 

ระบบปรับอากาศ 
• ระบบเครื�องปรับอากาศเป็นแบบระบบ VRF (Variable Refrigerant 

Flow System) 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

• ความจขุองนํ +าที�ใช้ดบัเพลงิได้ 750 ลกูบาศก์เมตร 

• ตู้ดบัเพลงิกระจายอยูบ่ริเวณสาํนกังานทกุชั +น และชั +นจอดรถยนต์ 

• หวักระจายนํ +าดบัเพลงิ (Sprinkler) 

• เครื�องตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 

• เครื�องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ติดตั +งอยู ่

• ระบบ Alarm สง่เสยีงสญัญาณฉกุเฉิน โดยมีระฆงั 

ระบบดแูลรักษา
ความปลอดภยั 

• ระบบโทรทศัน์กล้องวงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV) 

• ระบบจํากัดการเข้าออกอาคารแบบใช้บตัร และระบบรักษาความ
ปลอดภยั 24 ชั�วโมง 

ระบบโทรศพัท์ • โทรศพัท์ระบบ Digital Type 

ระบบลฟิท์ 
• ลิฟท์จํานวน 11 เครื�อง ประกอบด้วย ลิฟท์โดยสารจํานวน 8 เครื�อง 

ลฟิท์บริการจํานวน 2 เครื�อง และลฟิท์กรณีอคัคีภยั จํานวน 1 เครื�อง 

 

4) ตาํแหน่งที�ตั .งและภาพถ่ายอสงัหาริมทรัพย์   

ที�ตั #ง: ถนนวิภาวด-ีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ระยะทางโดยประมาณ:  

- รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีหมอชิต และ รถไฟฟ้ามหานครสถานีจตจุกัร 800 เมตร 

- ทางพิเศษศรีรัช (บางโคล-่แจ้งวฒันะ)  3.5 กิโลเมตร 

- ทางพิเศษศรีรัช (ดินแดง-มกักะสนั)  5.8 กิโลเมตร 

- สนามบินสวุรรณภมู ิ 31.0 กิโลเมตร 

 

แผนที�แสดงที�ตั .งโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
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ภาพแสดงพื .นที�โครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

  

  

5) ผลการดาํเนินงานและข้อมูลของผู้เช่าพื .นที�ก่อนที�จะมีการลงทุนโดยกองทรัสต์  

(5.1) สรุปสถานะอัตราการเช่าพื .นที�สาํหรับผู้เช่าที�ลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญา
จองพื .นที� เช่า และอัตราการเช่าพื .นที�จําแนกตามประเภทพื .นที�เช่า (ข้อมูล ณ วันที�  31
ก.ค. 2558) รวมพื .นที�ที� ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั� น ตกลงชําระค่าเช่าแทนให้แก่
กองทรัสต์) 

สรุปสถานะอัตราการเช่าพื .นที� 
  (ร้อยละ) 
อตัราการเชา่พื #นที�สาํหรับผู้ เชา่ที�ลงนามในสญัญาเช่าและลงนามใน
สญัญาจองพื #นที�เชา่ (ณ วนัที� �� ก.ค. vwwx) 

54.87 

อตัราการเช่าพื #นจากการที� ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่า
เช่าสาํหรับพื #นที�ที�ยงัไมม่ีผู้ เช่า 

14.84 

อัตราการเช่าพื .นที�รวม 69.71 
อัตราการเช่าพื .นสาํหรับพื .นที� ว่าง 30.29 
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อัตราการเช่าพื .นที�สําหรับผู้เช่าที�ลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพื .นที�
เช่า โดยจาํแนกตามประเภทพื .นที�เช่า 

 

พื .นที�เช่า 
(ตร.ม.) 

อัตราการเช่าพื .นที� (ร้อยละ) 

ปี พ.ศ. 2557 
(ตั .งแต่วนัที� 27 มิ.ย. 57 

ถงึ 31 ธ.ค. 57) 

ปี พ.ศ. 2558 
(ณ วนัที� 31 ก.ค. 2558) 

พื #นที�เช่ารวม*  21,673* 5.06 54.87 

พื #นที�เช่าพื #นที�ค้าปลกี  1,828 1.04 38.07 

พื #นที�เช่าอาคาร
สาํนกังาน  

19,845 5.43 56.42 

หมายเหต:ุ *ทั #งนี # พื #นที�เชา่รวมของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการเปลี�ยนแปลงอยู่
ในชว่ง 21,189 ตร.ม. ถึง 21,673 ตร.ม. หากมีการเปลี�ยนแปลงพื #นที�ตามรูปแบบของผู้ เช่า อาทิเช่น ในกรณีที�มี
ความต้องการเชา่พื #นที�จากผู้ เชา่รายยอ่ยจํานวนมาก ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาแบ่งซอยพื #นที�ในรูปแบบ Multi-
Tenant เพิ�มเติม อนัเป็นผลทําให้พื #นที�เชา่รวมลดลงตํ�ากวา่ 21,673 ตร.ม. อย่างไรก็ดี แนวโน้มอตัราค่าเช่าของ
การปล่อยเช่าในรูปแบบ Multi-Tenant จะสงูกว่าการปล่อยเช่าพื #นที�ขนาดใหญ่ อันเป็นผลให้ผลประกอบการ
ของโครงการมีแนวโน้มดีขึ #น 

(5.2) ผลการดาํเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2558) 

 

ปี พ.ศ. 2557 

(ตั .งแต่วนัที� 27 
มิ.ย. 57 ถงึ 31 

ธ.ค. 57) 

ปี พ.ศ. 2558  

(ตั .งแต่วนัที� 1 
ม.ค. 58 ถงึ 
31 ก.ค. 58) 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการพื #นที�เช่าพื #นที�ค้าปลกี  0.09 2.45 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการพื #นที�เช่าอาคารสาํนกังาน  2.81 18.35 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการรวม 2.90 20.80 

รายได้รวม 3.86 27.56 

ต้นทนุคา่ในการดําเนินการ 12.33 18.38 
กาํไรจากการดาํเนินงาน (ก่อนดอกเบี .ย ภาษี ค่า
เสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย) 

                         
(8.47) 

                          
9.19  

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  

(5.3) ข้อมูลของพื .นที� เช่าสําหรับผู้เช่าที�ลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพื .นที�
เช่า เกี�ยวกับวันสิ .นสุดระยะเวลาการเช่าของผู้เช่าตามช่วงระยะเวลาที�ระบุไว้ (ข้อมูล ณ 
วันที� 31 ก.ค. 2558) และนับรวมพื .นที�ที�ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่า
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ให้แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทําการ เมื�อกองทรัสต์เข้าลงทุนครั.งแรก (โดยมี
สมมติฐาน ณ วันที� 1 ก.ย. 2558) ดังนี .  

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า พื .นที�เช่าโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนของพื .นที�เช่าที�จะ
ครบกาํหนดต่อพื .นที�เช่า

รวม (ร้อยละ) 

ปีสิ #นสดุวนัที� 31 มี.ค. 2559 - 0.00 
ปีสิ #นสดุวนัที� 31 มี.ค. 2560 - 0.00 

ปีสิ #นสดุวนัที� 31 มี.ค. 2561 6,258 28.87 

ปีสิ #นสดุวนัที� 31 มี.ค. 2562 5,537* 25.55 

ภายหลงัวนัที� 31 มี.ค. 2562 3,313 15.29 
รวมพื .นที�ให้เช่า 15,108 69.71 

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
หมายเหต:ุ  * พื #นที�ดังกล่าวรวมพื #นที�ชั #นที� 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ�ง 
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระคา่เชา่สําหรับพื #นที�ที�ยงัไมมี่ผู้ เชา่ ให้แก่กองทรัสต์แทนเป็นระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วันที�กองทรัสต์เข้าลงทนุ  (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสญัญา) 
ทั #งนี # ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทุนครั #งแรกได้ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ #นสุด
สัญญาเช่าภายในเดือน ส.ค. 2561 โดยหากล่าช้ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสิ #นสุดสัญญาเช่าจะ
เปลี�ยนแปลงโดยสอดคล้องกัน โดย ณ วันที� ��ก.ค. vwwx พื #นที�ตามร่างสัญญาตกลงกระทําการมีจํานวน 
�,��v ตร.ม. มีผู้ เชา่ที�ตกลงทําสญัญาจองพื #นที�เช่าในส่วนดงักล่าว จํานวน wv� ตร.ม. ทําให้คงเหลือพื #นที�ที�ยงั
ไมมี่ผู้ เชา่ จํานวน �,v�� ตร.ม. 
** สญัญาเชา่ที�ทํากบัผู้ เชา่มีอาย ุ3 ปี เป็นสว่นใหญ่ 

(5.4) ข้อมูลผู้เช่าที�ลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพื .นที� เช่า 10 อันดับแรก 
จัดลาํดับตามจาํนวนพื .นที�เช่าของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั.งแรก (ข้อมูล ณ 
วันที� 31 ก.ค. 2558) และนับรวมพื .นที�ที�ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทําการ เมื�อกองทรัสต์เข้าลงทุนครั.งแรก (โดยมี
สมมติฐาน ณ วันที� 1 ก.ย. 2558) 

บริษัท 
พื .นที�เช่า

โดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของ
พื .นที�ให้เช่า 

วันที�สัญญา
เช่าสิ .นสุดลง                
(เดอืน/พ.ศ.) 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
จํากดั )มหาชน(  3,216* 14.84 31 ส .ค . 61 

สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 2,787 12.86 31 ต .ค . 61 

บริษัท อินทชั โฮลดิ #งส์ จํากดั )มหาชน(  1,874 8.65 31 ม .ค . 61 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 929 4.29 28 ก .พ . 61 
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บริษัท 
พื .นที�เช่า

โดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของ
พื .นที�ให้เช่า 

วันที�สัญญา
เช่าสิ .นสุดลง                
(เดอืน/พ.ศ.) 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูั�นส์ จํากดั 906 4.18 14 ก.ค. 61 

Bangkok Lumpini Centre Ltd. 526 2.43 14 พ .ย . 60 
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี� จํากดั 
(มหาชน) 

526 2.43 31 ต.ค. 64 

บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์                   
(ประเทศไทย) จํากดั 439 2.03 31 พ.ค. 60 
บริษัท เอเซยี คอนเน็กซ์ แอร์ไลน์ จํากดั 431 1.99 30 มิ.ย. 61 
บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จํากดั 344 1.59 15 พ.ย. 60 
Germanischer Lloyd Industrial 
Services (Thailand) Ltd. 342 1.58 15 มี.ค. 61 

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
หมายเหต:ุ * พื #นที�ดงักล่าวเป็นพื #นที�ชั #นที� 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ�ง 
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระคา่เชา่สําหรับพื #นที�ที�ยงัไมมี่ผู้ เชา่ ให้แก่กองทรัสต์แทนเป็นระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุ  (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา) 
ทั #งนี # ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทนุครั #งแรกได้ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ #นสุด
สัญญาเช่าภายในเดือน ส.ค. 2561 โดยหากล่าช้ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสิ #นสุดสัญญาเช่าจะ
เปลี�ยนแปลงโดยสอดคล้องกัน โดย ณ วันที� �� ก.ค. vwwx พื #นที�ตามร่างสัญญาตกลงกระทําการมีจํานวน 
�,��v ตร.ม. มีผู้ เชา่ที�ตกลงทําสญัญาจองพื #นที�เช่าในส่วนดงักล่าว จํานวน wv� ตร.ม. ทําให้คงเหลือพื #นที�ที�ยงั
ไมมี่ผู้ เชา่ จํานวน �,v�� ตร.ม. 

(5.5) ข้อมูลรายละเอียดของผู้เช่า จําแนกตามประเภทธุรกิจ (ข้อมูล ณ วันที�  31 ก.ค. 2558)
และนับรวมพื .นที�ที�ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตาม
สัญญาตกลงกระทําการ เมื�อกองทรัสต์เข้าลงทุนครั.งแรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที�  1 
ก.ย. 2558) 

ประเภทผู้เช่าพื .นที� 

พื .นที�เช่าโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพื .นที�เช่าจาํแนก
ตามประเภทธุรกจิต่อ

พื .นที�เช่ารวม                
(ร้อยละ) 

อสงัหาริมทรัพย์ 3,392* 15.65 

สื�อสารและโทรคมนาคม 3,366 15.53 

หนว่ยงานภาครัฐ 2,787 12.86 

พลงังาน 1,900 8.77 
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ประเภทผู้เช่าพื .นที� 

พื .นที�เช่าโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพื .นที�เช่าจาํแนก
ตามประเภทธุรกจิต่อ

พื .นที�เช่ารวม                
(ร้อยละ) 

สื�อโฆษณา 504 2.33 
สนิค้าอปุโภคบริโภค 384 1.77 
อื�นๆ 2,775 12.80 
รวมพื .นที�ให้เช่า 15,108 69.71 

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุ: *พื #นที�ดงักล่าวเป็นพื #นที�ชั #นที� 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ�ง 
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระคา่เชา่สําหรับพื #นที�ที�ยงัไมมี่ผู้ เชา่ ให้แก่กองทรัสต์แทนเป็นระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วันที�กองทรัสต์เข้าลงทนุ  (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสญัญา) 
ทั #งนี # ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทุนครั #งแรกได้ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ #นสุด
สัญญาเช่าภายในเดือน ส.ค. 2561 โดยหากล่าช้ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสิ #นสุดสัญญาเช่าจะ
เปลี�ยนแปลงโดยสอดคล้องกัน โดย ณ วันที� �� ก.ค. vwwx พื #นที�ตามร่างสัญญาตกลงกระทําการมีจํานวน 
�,��v ตร.ม. มีผู้ เชา่ที�ตกลงทําสญัญาจองพื #นที�เช่าในส่วนดงักล่าว จํานวน wv� ตร.ม. ทําให้คงเหลือพื #นที�ที�ยงั
ไมมี่ผู้ เชา่ จํานวน �,v�� ตร.ม. 

(2) ข้อมูลโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์เป็นโครงการอาคารสาํนกังาน ตั #งอยู่บน ถนนบางนา-ตราดซึ�งถือเป็น
พื #นที�ศนูย์กลางด้านโลจิสติกส์ ศนูย์แสดงสนิค้า และการคมนาคม โดยอาคารดงักลา่วดําเนินการเป็นอาคาร
สาํนกังานให้เช่าที�พฒันาตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) จํานวน 7 ชั #น เปิดดําเนินการในเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   

1) ข้อมูลทั�วไปของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  

ที�ดนิ สทิธิการเชา่ในที�ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนการเช่าโครงการ บาง
นา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ โดยที�ดินดงักลา่วมีเนื #อที� 1-1-59.6 ไร่* ซึ�งเป็นพื #นที�สว่น
หนึ�งของที�ดินโฉนดเลขที� 133775 ตั #งอยู ่ ที� 333, 333/1-8 หมูที่� 13 ตําบลบางแก้ว 
อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

*เนื #อที�ดินดงักลา่วเป็นเนื #อที�ที�ปรากฏตามโฉนดที�ดิน เนื #อที�ดินที�แท้จริงอาจน้อยกว่า
เนื #อที�ดินดงักล่าวขึ #นอยู่กับผลการรังวดัในขณะที�กองทรัสต์รับโอนกรรมสิทธิZที�ดิน
ดงักลา่ว (โปรดพิจารณารายละเอียดการดําเนินการกรณีที�ดินมีจํานวนแตกตา่งจาก
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รายละเอียดทรัพย์สนิ 

เนื #อที�ดินในโฉนดที�ดิน ในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา) ซึ�งดบับลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะจัดให้มีการรังวัดเนื #อที�ดินดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนที�
กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ 

พื .นที�
อาคารและ
พื .นที�เช่า 

พื #นที�อาคาร (Gross Floor Area) 9,875 ตร.ม. (ตามใบอนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลง
อาคาร หรือรื #อถอนอาคาร (แบบอ.1)) 

พื #นที�เช่า (Leasable  Area) 8,578 ตร.ม. 

สิ�งปลูก
สร้าง 

• อาคารสํานกังาน โดยอาคารดงักล่าวดําเนินการเป็นอาคารสํานกังานให้เช่าที�
พฒันาตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) จํานวน 7 ชั #น 

• สิ�งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื�นๆ อนัเป็นสว่นควบของที�ดินและอาคาร เครื�องมือ 
อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื�นที�เกี�ยวข้อง 

จาํนวน
พื .นที�จอด
รถรองรับ 

89 คนั*  

ลักษณะ
การเข้า
ลงทุนของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุโดยการเข้าทําสญัญากบั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็น
เจ้าของที�ดินและอาคารในโครงการดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี #  

• ลงทนุในสทิธิการเช่าที�ดิน ซึ�งมีเนื #อที�ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 59.6 ตารางวา (โดย
สทิธิการเช่าที�กองทรัสต์เข้าลงทนุจะเป็นเพียงสว่นหนึ�งของโฉนดที�ดิน ซึ�งมีเนื #อ
ที�ดินตามโฉนดประมาณ 6 ไร่ 32 ตารางวา)  

• ลงทนุในกรรมสทิธิZอาคารสาํนกังานบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จํานวน 7 ชั #น 
ขนาดพื #นที�เช่ารวม ประมาณ 8,578 ตร.ม. 

• ลงทนุในกรรมสทิธิZสิ�งปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื�นๆ อนัเป็นสว่นควบของที�ดินและ
อาคาร เครื�องมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิที�เกี�ยวข้อง 

พื .นที�แบ่งตามสดัส่วนของพื .นที�ใช้สอย 

พื .นที� พื .นที� (ตร.ม.) ร้อยละของพื .นที�
ใช้สอย 

พื #นที�สาํนกังานให้เช่า 8,578 87.00 

รวมพื .นที�ให้เช่าทั .งหมด 8,578 87.00 
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รายละเอียดทรัพย์สนิ 

พื .นที�ใช้สอยทั .งหมด 9,875 

(ต า ม ใ บ อ นุญ า ต ก่ อ ส ร้ า ง 
ดัดแปลงอาคาร หรือรื #อถอน
อาคาร (แบบ อ.1)) 

 

อายุอาคาร เปิดดาํเนินการวนัที� 19 พฤศจิกายน 2557 อายอุาคารประมาณ 8 เดือน (ข้อมลู ณ 
31 ก.ค. 2558) 

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2558 
* ปัจจุบัน พื #นที�จอดรถยนต์ของโครงการอยู่ในพื #นที�ด้านหลังอาคาร ทั #งนี # ในช่วงของการก่อสร้างโครงการอาคาร
สํานกังาน (Office Farm) บนพื #นที�ด้านหลงัอาคาร ทางดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะเข้าทําสญัญาตกลงกระทําการกับ
กองทรัสต์ เพื�อรับรองการทําหน้าที�ในการจัดหาพื #นที�จอดรถยนต์ให้กับผู้ เช่าของอาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
ตามความเหมาะสมและเพียงพอ  

2) ตารางสรุปรายละเอียด ที�ดนิซึ�งเป็นที�ตั .งของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์   

ลาํดับ โฉนด
เลขที� 

เจ้าของกรรมสิทธิ@ เนื .อที�ดนิตาม
โฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนื .อที�ดนิที�
กองทรัสต์จะเข้า

ลงทุน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1. 133775 ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น 

6-0-32 1-1-59.6 

รวม 6-0-32 1-1-59.6* 

*เนื #อที�ดินดงักล่าวเป็นเนื #อที�ที�ปรากฏตามโฉนดที�ดิน เนื #อที�ดินที�แท้จริงอาจน้อยกว่าเนื #อที�ดินดงักล่าวขึ #นอยู่กับผลการ
รังวดัในขณะที�กองทรัสต์รับโอนกรรมสิทธิZที�ดินดงักลา่ว (โปรดพิจารณารายละเอียดการดําเนินการกรณีที�ดินมีจํานวน
แตกตา่งจากเนื #อที�ดินในโฉนดที�ดิน ในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา) 
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3) รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุน 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

รายละเอียด 

ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า • หม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 1 เครื�อง (ขนาด 1,250 KVA) 

• Main Distribution Board จํานวน 1 เครื�อง (ขนาด 22 KVA) 

• Distribution Board จํานวน 7 เครื�อง (ขนาด 400/370 Volt ตอ่ยนิูต) 

ระบบสขุาภิบาล • ระบบนํ +าประปา ประกอบด้วยถงันํ +าบริเวณชั +นดาดฟ้า และระบบ
ระบายนํ +า 

ระบบปรับอากาศ • ระบบเครื�องปรับอากาศเป็นแบบระบบ Split-Type 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั • ความจขุองนํ +าที�ใช้ดบัเพลงิได้  

• ตู้ดบัเพลงิกระจายอยูบ่ริเวณสาํนกังานทกุชั +น  

• หวักระจายนํ +าดบัเพลงิ (Sprinkler)  

• เครื�องตรวจจบัความร้อน (Heat Detector)  

• เครื�องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ติดตั +ง 

• ระบบ Alarm สง่เสยีงสญัญาณฉกุเฉิน โดยมีระฆงั 

ระบบดแูลรักษา
ความปลอดภยั 

• ระบบโทรทศัน์กล้องวงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV) 

ระบบโทรศพัท์ • โทรศพัท์ระบบ Digital Type 

ระบบลฟิท์ • ลฟิท์จํานวน 3 เครื�อง ประกอบด้วย ลฟิท์โดยสารจํานวน 2 เครื�อง 
ลฟิท์บริการจํานวน 1 เครื�อง  

 

4) รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุน 

ที�ตั #ง: ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
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ระยะทางโดยประมาณ: 

- ศนูย์การค้าเมกาบางนา  1.1 กิโลเมตร 

- ศนูย์การค้าเซ็นทรัลซิตี # บางนา 7.0 กิโลเมตร 

- ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา10.7 กิโลเมตร 

- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 17.1 กิโลเมตร 

 

แผนที�แสดงที�ตั .งโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
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ภาพแสดงรายละเอียดโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
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5) ผลการดาํเนินงานและข้อมูลของผู้เช่าพื .นที�ก่อนที�จะมีการลงทุนโดยกองทรัสต์  

(5.1) สรุปสถานะอัตราการเช่าพื .นที�สาํหรับผู้เช่าที�ลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญา
จองพื .นที�เช่า และอัตราการเช่าพื .นที�จําแนกตามประเภทพื .นที�เช่า (ข้อมูล ณ วันที�  31 
ก.ค. 2558 รวมพื .นที�ที� ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั� น ตกลงชําระค่าเช่าแทนให้แก่
กองทรัสต์) 

สรุปสถานะอัตราการเช่าพื .นที� 

 (ร้อยละ) 
อตัราการเชา่พื #นที�สาํหรับผู้ เชา่ที�ลงนามในสญัญาเช่าและลงนามใน
สญัญาจองพื #นที�เชา่ (ณ วนัที� 31 ก.ค. 2558) 

69.95 

อตัราการเช่าพื #นจากการที� ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่า
เช่าสาํหรับพื #นที�ที�ยงัไมม่ีผู้ เช่า 

30.05 

อัตราการเช่าพื .นที�รวม 100.0 
อัตราการเช่าพื .นสาํหรับพื .นที� ว่าง 0.0 

อัตราการเช่าพื .นที�สําหรับผู้เช่าที�ลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพื .นที�
เช่า โดยจาํแนกตามประเภทพื .นที�เช่า 

 

พื .นที�เช่า อัตราการเช่าพื .นที� (ร้อยละ) 

ปี พ.ศ. 2557 
(ตั .งแต่วนัที� 27 มิ.ย. 2557 

ถงึ 31 ธ.ค. 2557) 

ปี พ.ศ. 2558 
(ณ วันที� 31 ก.ค. 2558) 

พื #นที�เช่ารวม (ตร.ม.) 8,578 69.95 69.95 
หมายเหต:ุ * อตัราการเชา่พื #นที�คํานวณจากสดัสว่นระหวา่งพื #นที�เชา่ที�มีผู้ เชา่ตลอดปีและพื #นที�ปลอ่ยเชา่ทั #งหมด 

 (5.2) ผลการดาํเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 ก.ค.  2558) 

(หน่วย ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 2557 

(ตั .งแต่วนัที� 19 พ.ย. 
57 ถงึ 31 ธ.ค. 57) 

ปี พ.ศ. 2558   

(ตั .งแต่วนัที� 1 ม.ค. 
58 ถงึ 31 ก.ค. 58) 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 4.50 10.50  

รายได้รวม 4.50 10.50  

ต้นทนุในการดําเนินงาน 0.17 0.29  

กาํไรจากการดาํเนินงาน (ก่อน
ดอกเบี .ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและค่า
ตัดจาํหน่าย) 

4.33 10.21  

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
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หมายเหต:ุ * โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เปิดดําเนินการเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 

(5.3) ข้อมูลของพื .นที�เช่าของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั.งแรก เกี�ยวกับวันสิ .นสุด
ระยะเวลาการเช่าของผู้เช่าตามสัญญา (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2558) และนับรวมพื .นที�ที�
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชาํระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทํา
การ เมื�อกองทรัสต์เข้าลงทุนครั.งแรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที� 1 ก.ย. 2558) 

วนัที� 30 มิถุนายน 2558 โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีผู้ เช่าหลกัคือ บริษัท ฮิตาชิ
เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ�งเช่าพื #นที�โดยประมาณ 6,000 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 69.95 ของ
พื #นที�เช่าทั #งหมด เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยสญัญาเช่ามีกําหนดสิ #นสดุ ณ วนัที� 30 กันยายน 
2567  

สําหรับพื #นที�เช่าที�เหลือประมาณ 2,578 ตร.ม.คิดเป็นร้อยละ 30.05 ของพื #นที�เช่าทั #งหมด หาก
วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุยงัไม่มีผู้ เช่าพื #นที�ดงักล่าวจากกองทรัสต์ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื #นที�ที�ยงัไม่มีผู้ เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัตั #งแต่วนัที�กองทรัสต์เข้า
ลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสญัญา) ทั #งนี # 
คาดการณ์ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทนุครั #งแรกได้ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ #นสดุ
หน้าที�การชําระค่าเช่าภายในเดือน ส.ค. 2561 โดยหากลา่ช้ากว่าช่วงเวลาดงักลา่ว ช่วงเวลา
สิ #นสดุสญัญาเช่าจะเปลี�ยนแปลงโดยสอดคล้องกนั 

 (5.4) ข้อมูลผู้เช่าพื .นที�ของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั.งแรก (ข้อมูล ณ วันที�  31 
ก.ค. 2558) และนับรวมพื .นที�ที�ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระค่าเช่าให้แก่
กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทําการ เมื�อกองทรัสต์เข้าลงทุนครั.งแรก (โดยมี
สมมติฐาน ณ วันที� 1 ก.ย. 2558) 

 

บริษัท 
พื .นที�เช่า

โดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของ
พื .นที�ให้เช่า 

วันที�สัญญาเช่า
สิ .นสุดลง                  

(เดอืน/พ.ศ.) 

บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

6,000 69.95 ก.ย. 2567 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

2,578* 30.05 ส.ค. 2561 

รวม 8,578 100.00  
ที�มา: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
หมายเหต:ุ พื #นที�ดินดงักลา่วเป็นพื #นที�ในชั #นที� 5 (บางสว่น) ชั #น 6 และชั #น 7 ของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ คิดเป็นพื #นที�รวมประมาณ 2,578 ตารางเมตร ซึ�งอยู่ระหว่างการติดต่อหาผู้ เช่า หากวนัที�กองทรัสต์เข้า
ลงทนุยงัไมมี่ผู้ เชา่พื #นที�ดงักลา่วจากกองทรัสต์ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระคา่เชา่สําหรับพื #นที�ที�ยงัไม่
มีผู้ เช่า ให้แก่กองทรัสต์แทนเป็นระยะเวลา � ปีนับแต่วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุ (โปรดพิจารณารายละเอียดใน
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ส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสัญญา) ทั #งนี # ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทุน
ครั #งแรกได้ภายในเดือน  ส.ค. 2558 และสิ #นสดุสญัญาเช่าภายในเดือน ก.ย. 2561 โดยหากล่าช้ากว่าช่วงเวลา
ดงักลา่ว ชว่งเวลาสิ #นสดุสญัญาเชา่จะเปลี�ยนแปลงโดยสอดคล้องกนั 

 
(5.5) ข้อมูลรายละเอียดของผู้เช่าพื .นที�จําแนกตามประเภทธุรกิจ (ข้อมูล ณ วันที�  31 ก.ค. 

2558) และนับรวมพื .นที�ที�ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั� น ตกลงชําระค่าเช่าให้แก่
กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทําการ เมื�อกองทรัสต์เข้าลงทุนครั.งแรก (โดยมี
สมมติฐาน ณ วันที� 1 ก.ย. 2558) 

 

ประเภทผู้เช่าพื .นที� พื .นที�เช่าโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพื .นที�เช่าจาํแนก
ตามประเภทธุรกจิต่อ
พื .นที�เช่ารวม (ร้อยละ) 

อปุโภคบริโภค 6,000 69.95 

อสงัหาริมทรัพย์ 2,578* 30.05 

รวมพื .นที�ให้เช่า 8,578 100.00 

ที�มา: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น  
หมายเหต:ุ *พื #นที�ดินดงักลา่วเป็นพื #นที�ในชั #นที� 5 (บางสว่น) ชั #น 6 และชั #น 7 ของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ คิดเป็นพื #นที�รวมประมาณ 2,578 ตารางเมตร ซึ�งอยู่ระหว่างการติดต่อหาผู้ เช่า หากวนัที�กองทรัสต์เข้า
ลงทนุยงัไมมี่ผู้ เชา่พื #นที�ดงักลา่วจากกองทรัสต์ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระคา่เชา่สําหรับพื #นที�ที�ยงัไม่
มีผู้ เช่า ให้แก่กองทรัสต์แทนเป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทุน(โปรดพิจารณารายละเอียดใน
ส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสัญญา) ทั #งนี # ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทุน
ครั #งแรกได้ภายในเดือน ส.ค. 2558 และสิ #นสดุสญัญาเช่าภายในเดือน ก.ย. 2561 โดยหากล่าช้ากว่าช่วงเวลา
ดงักลา่ว ชว่งเวลาสิ #นสดุสญัญาเชา่จะเปลี�ยนแปลงโดยสอดคล้องกนั 
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2.2 รายละเอียดของทรัพย์สนิหลกัที�ลงทุน 

ที�ดิน และอาคารสํานกังาน ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุประกอบด้วยอาคารจํานวนทั #งสิ #น 2 หลงั คิดเป็นพื #นที�ใช้สอย 
(Gross Floor Area) รวมจํานวนทั #งสิ #นประมาณ 52,765 ตร.ม. และพื #นที�เช่า (Leasable Area) รวมจํานวนทั #งสิ #น
ประมาณ 30,251 ตร.ม. อนัประกอบด้วย 

• โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์   

กรรมสิทธิZในที�ดินและอาคารสํานกังาน (Freehold) จํานวน 1 หลงั สงู 30 ชั #น ตั #งอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวดักรุงเทพมหานคร ตั #งอยู่บนที�ดินซึ�งมีเอกสารสิทธิZจํานวน 3 ไร่ 1 งาน 45.5 
ตารางวา คิดเป็นพื #นที�ใช้สอยรวม (Gross Floor Area) ประมาณ 42,905 ตร.ม. และพื #นที�เช่า (Leasable  
Area) ประมาณ 21,673 ตร.ม. และกรรมสทิธ์ในสิ�งปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื�นๆ อนัเป็นสว่นควบของที�ดินและ
อาคาร เครื�องมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิที�เกี�ยวข้อง 

ทั #งนี # พื #นที�เช่ารวมของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ในช่วง 
21,189 ตร.ม. ถึง 21,673 ตร.ม. หากมีการเปลี�ยนแปลงพื #นที�ตามรูปแบบของผู้ เช่า อาทิเช่น ในกรณีที�มีความ
ต้องการเช่าพื #นที�จากผู้ เช่ารายย่อยจํานวนมาก ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาแบ่งซอยพื #นที�ในรูปแบบ Multi-
Tenant เพิ�มเติม อนัเป็นผลทําให้พื #นที�เช่ารวมลดลงตํ�ากวา่ 21,673 ตร.ม. อยา่งไรก็ดี แนวโน้มอตัราคา่เช่าของ
การปลอ่ยเช่าในรูปแบบ Multi-Tenant จะสงูกว่าการปลอ่ยเช่าพื #นที�ขนาดใหญ่ อนัเป็นผลให้ผลประกอบการ
ของโครงการมีแนวโน้มดีขึ #น 

เนื�องจากพื #นที�บางสว่นของโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ที�ไม่มีผู้ เช่า ยงัไม่มีการตกแต่ง
หรือจดัแบ่งพื #นที�ดงักลา่ว  ในการจดัหาประโยชน์จากพื #นที�ว่างดงักลา่ว กองทรัสต์มีความจําเป็นต้องตกแต่ง
หรือจดัแบง่พื #นที�เพื�อนําออกหาประโยชน์หรือให้เชา่ โดยกองทรัสต์จะกู้ยืมเงินมาดาํเนินการตกแตง่และจดัแบง่
ดงักลา่ว 

• โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

สทิธิการเช่าในที�ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี (Leasehold) และกรรมสิทธิZในอาคารสํานกังานให้เช่าที�พฒันาตาม
ความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) (Freehold) จํานวน 1 หลงั สงู 7 ชั #น ตั #งอยูบ่นถนนบางนา-ตราด กม.7 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ โดยสิทธิการเช่าที�ดินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนมีเนื #อที�
ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 59.6 ตารางวา (โดยสิทธิการเช่าที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเป็นเพียงสว่นหนึ�งของโฉนด
ที�ดิน1 ซึ�งมีเนื #อที�ดินตามโฉนดประมาณ 6 ไร่ 32 ตารางวา) คิดเป็นพื #นที�ใช้สอยรวม (Gross Floor Area) 
ประมาณ 9,875 ตร.ม. (ตามใบอนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลงอาคาร หรือรื #อถอนอาคาร (แบบอ.1)) และพื #นที�เช่า 

                                                 
1 ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น อาจนําที�ดินไปก่อภาระผูกพันหรือสิทธิอื�นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อใช้เป็นหลกัประกันสําหรับการจัดหาเงินแหล่งเงินกู้สําหรับก่อสร้างอาคาร

สาํนกังานเพิ�มเติมบนพื #นที�ด้านหลงัอาคารโครงการบางนา บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์ ทั #งนี # ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงดําเนินการให้สิทธิและหน้าที�ต่างๆ ของกองทรัสต์ตามสญัญาเช่าที�ดิน
โครงการ บางนา บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์ ยงัคงมีผลผกูพนัและไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการก่อภาระผกูพนัหรือสทิธิอื�นใดในทรัพย์ที�เช่าของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นดงักลา่ว 

ทั #งนี # ที�ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต์ได้ให้ความเห็นทางกฎหมายว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 569 นั #น ในกรณีที�ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้นําที�ดิน
ไปจํานองให้แก่เจ้าหนี # และก่อให้เกิดการโอนกรรมสทิธิZในที�ดินดงักลา่วจากการบงัคบัจํานอง สทิธิของกองทรัสต์ตามที�ได้จดทะเบยีนการเช่าในที�ดินดงักลา่วไว้แล้วย่อมไม่ระงบัไป 
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(Leasable  Area) ประมาณ 8,578 ตร.ม. และกรรมสิทธ์ในสิ�งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื�นๆ อนัเป็นสว่นควบ
ของที�ดินและอาคาร เครื�องมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิที�เกี�ยวข้อง 

ทั #งนี # ภายหลงัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุครั #งแรกในทรัพย์สินหลกัดงักลา่ว กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิZและสิทธิการเช่าในที�ดินและกรรมสิทธิZในอาคารสํานกังานและทรัพย์สินอื�นๆ อนัเป็นสว่นควบของ
ที�ดินและอาคาร เครื�องมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินที�เกี�ยวข้อง โดยบริษัทฯจะแต่งตั #ง บริษัท 
ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จํากัด ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในส่วนของโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิส
ซิเนส คอมเพลก็ซ์ และแตง่ตั #ง ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในสว่นของโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ เพื�อทําหน้าที�บริหารจดัการอาคารในโครงการเพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ตอ่ไป 

2.3 กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของโครงการ 

(1) กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สิน 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีนโยบายที�จะดําเนินการบริหารทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั #งแรกให้มี
ประสทิธิภาพเพื�อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการ
ให้มีนโยบายในการบริหารทรัพย์สินให้มีการเติบโตอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�องในระยะยาว รวมไปถึงเพิ�ม
ศกัยภาพของทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทุนเพื�อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ เช่าและสร้างความมั�นใจแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ในการสร้างผลตอบแทนอยา่งมั�นคงของกองทรัสต์ในระยะยาว 

- สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้า/ผู้ เช่า และติดตามผลการดําเนินการและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์แต่งตั #ง รวมไปถึงลกูค้า/ผู้ เช่า เพื�อนําไปปรับปรุงทรัพย์สินและ/หรือการ
ให้บริการเพื�อรักษาคณุภาพให้สงูสดุอยูเ่สมอ 

- บริหารจัดการอตัราค่าเช่าอยู่ในระดับที�เหมาะสมกับลกูค้าและราคาตลาดเพื�อดึงดูดผู้ เช่ารายใหม่
ตลอดจนการตอ่อายผุู้ เช่ารายเดิมในอตัราคา่เช่าที�แขง่ขนัได้และรักษาอตัราการเช่าให้อยูใ่นระดบัสงูสดู 

- ผู้ จัดการกองทรัสต์ ร่วมมือกับผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์พร้อมทั #งควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยมิให้ส่งผลกระทบต่อ
คณุภาพการให้บริการ 

- กําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุน โดยปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ทาง
การตลาด ระดบัการบริหาร  และราคาอตัราค่าเช่าให้เหมาะสมกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมายที�
กําหนดดแูลรักษาพื #นที�ของทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ เช่น การปรับปรุงพื #นที�สาธารณะและพื #นที�
สว่นกลาง และพื #นที�เฉพาะสว่นให้เหมาะสมกบัการใช้งานและความต้องการของลกูค้า รวมไปถึงการ
ปรับปรุงภาพลกัษณ์  บํารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สนิดงักลา่วให้ได้มาตรฐาน 
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(2) กลยุทธ์ด้านทาํเลที�ตั .ง 

สถานที�ตั #งของอาคารสํานักงานที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั #งแรกนี # จะพิจารณาจากทําเลที�ตั #งที�เป็น
ศนูย์กลางคมนาคมและสิ�งอํานวยความสะดวกบริเวณใกล้เคียงกบัโครงการ ซึ�งสามารถรองรับการเดินทาง
ของผู้ ที�ทํางานได้เป็นอย่างดีและช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ เช่า รวมไปถึงสง่เสริมการดําเนินงาน
ของผู้ เช่า ซึ�งปัจจัยที�กลา่วมาข้างต้นถือเป็นปัจจยัสําคญัในการเลือกเช่าอาคารสํานกังาน โดยเหตผุลของ
การพิจารณาสถานที�ตั #งโครงการสามารถพิจารณาจากปัจจยัหลกัได้ ดงันี # 

o เส้นทางคมนาคม: ทําเลที�ตั #งโครงการมีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงได้สะดวก ตั #งอยู่ใกล้ถนนสายหลกั 
สามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทาง รวมไปถึงความสะดวกต่อการเข้าถึงระบบสาธารณะที�สําคญั 
อาทิ รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้าบีทีเอส และสถานที�คมนาคมที�สาํคญั เช่น ทา่อากาศยานดอนเมือง ทา่
อากาศยานสวุรรณภมูิ เป็นต้น ซึ�งโครงการทั #งสองตั #งอยูบ่น ถนนวิภาวดี-รังสิต และ ถนนบางนา-ตราด 
ซึ�งเป็นเส้นทางที�สามารถเข้าถึง ศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชน อาทิ สนามบิน และระบบขนส่ง
สาธารณะ และถือเป็นเส้นทางสายหลกัที�สามารถเชื�อมตอ่กบัถนนได้หลากหลายเส้นทาง 

o สิ�งอาํนวยความสะดวก: ทําเลที�ตั #งที�สามารถตอบรับความต้องการของผู้ ที�ทํางานในพื #นที�ดงักลา่วใน
การใช้ชีวิตประจําวนั อาทิ ห้างสรรพสินค้า ย่านแหลง่บนัเทิง สวนสาธารณะ โดยโครงการที�กองทรัสต์
จะเข้าลงทุนทั #งสองโครงการสามารถรองรับเงื�อนไขดงักล่าวได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น โครงการเอสเจ 
อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสิ�งอํานวยความสะดวกล้อมรอบบริเวณโครงการ ประกอบด้วย 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ศนูย์การค้ายเูนี�ยนมอลล์  สวนสาธารณะจตจุกัร สถานีขนสง่หมอ
ชิต ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นต้น ในส่วนของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ก็ตั #งอยู่
ใกล้เคียงกับศูนย์การค้าเมกาบางนา และอยู่บนเส้นทางที�สามารถเดินทางเข้าสู่ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลซิตี #บางนา ศนูย์การค้าเทสโก้โลตสัสาขาบางนา ศนูย์การค้าโฮมโปรวิลเลจสาขาบางนา ศนูย์
นิทรรศการและการประชมุไบเทค ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ เป็นต้น ซึ�งถือเป็นสิ�งอํานวยความสะดวกที�
สาํคญัและครบวงจรแก่ผู้ ที�ทํางานในพื #นที�ดงักลา่วและผู้ ที�มาติดต่อ จึงสามารถดึงดดูและรองรับผู้ เช่า
ใหมใ่นอนาคตได้เป็นอยา่งดี 

o กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: ทําเลที�ตั #งมีศักยภาพในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยหากพิจารณา 
โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ จะพบวา่โครงการตั #งอยูท่า่มกลางสาํนกังานใหญ่ของ
กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมพลงังาน โทรคมนาคม สื�อสาร และธนาคาร ซึ�งมีการขยายธุรกิจอย่าง
ตอ่เนื�อง จึงมีความต้องการพื #นที�สาํนกังานเพื�อรองรับการขยายตวัอยู่เสมอ นอกจากนี # ยงัมีบริษัทที�อยู่
ในกระบวนการสายการผลิต (Supply Chain) ของกลุม่ธุรกิจดงักลา่ว ที�ต้องการโยกย้ายพื #นที�ในการ
ให้บริการมาอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกนัเพื�อความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ สําหรับโครงการบางนา 
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัจะเป็นกลุม่บริษัทข้ามชาติ (MNCs) ซึ�งมาตั #งฐานการ
ผลิตในประเทศไทย และมีต้องการพื #นที�สํานกังานที�อยู่ท่ามกลางศนูย์กระจายสินค้า ศูนย์การแสดง
สนิค้า และการเดินทางสญัจรสามารถทําได้สะดวก   
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(3) กลยุทธ์ทางการตลาด  

สาํหรับโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ บริษัทฯ ได้แต่งตั #งบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) 
จํากดั ซึ�งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(Property Manager) เพื�อทําหน้าที�บริหารจดัการที�ดินและอาคารในโครงการและจดัหาผู้สนใจที�จะเช่าพื #นที�
ของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั #งแรก สําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ บริษัทฯ ได้
แตง่ตั #ง ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ให้เป็นผู้บริหารโครงการดงักลา่ว เนื�องจากดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มี
สายสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายที�ใช้บริการอาคารคลงัสนิค้าในพื #นที�ดงักลา่ว  

2.4 จุดเด่นของทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์จะลงทุนครั.งแรก 

(1) อาคารสํานักงานที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั.งแรกตั .งอยู่ในทําเลที� มีศักยภาพ มีการคมนาคม
สะดวกและอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟใต้ดิน (MRT) รวมถึงอยู่ใกล้ส่วนต่อขยาย
รถไฟฟ้าในอนาคต 

ทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรกตั #งอยู่ในทําเลที�มีศกัยภาพ ใกล้เส้นทางคมนาคมสายหลกัและสิ�ง
อํานวยความสะดวกตา่งๆ สง่ผลให้โครงการสามารถดงึดดูและรองรับผู้ เชา่ใหมใ่นอนาคตได้เป็นอยา่งดี โดย
ในส่วนของอาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จะอยู่ติดถนนหลกัสองสาย คือ ถนนวิภาวดี-
รังสิต และถนนพหลโยธิน โดยอยู่ในทําเลที�มีการคมนาคมสะดวก เนื�องจาก อยู่ใกล้ทางด่วนดินแดงเพียง
ประมาณ 5.8 กิโลเมตร ใกล้ทางยกระดบัดอนเมืองโทลล์เวย์  และใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานี
จตุจักร และรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีหมอชิต ทําให้สะดวกต่อการเดินทางของลูกค้าผู้ เช่าพื #นที�
สํานักงาน นอกจากนี # อาคารยังตั #งอยู่ใกล้สิ�ง อํานวยความสะดวก และสถานที�สําคัญอันได้แก่ 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว สถานีขนสง่หมอชิต สวนสาธารณะจตุจกัร และอยู่ห่างจากท่าอากาศ
ยานดอนเมืองเป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร  นอกจากนี # ตามแผนยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม (ปี
พ.ศ.2554-2558) ภาครัฐมีแผนที�จะพฒันาโครงการเส้นทางรถไฟฟ้าให้ครอบคลมุเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยอาคารสํานกังานเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตั #งอยู่ใกล้จุดที�เป็นสว่นต่อขยาย
โครงการเส้นทางรถไฟฟ้าที�สําคญั อนัได้แก่ สว่นต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม เส้นทางจากสถานีหมอ
ชิต-ลาํลกูกา และ สว่นตอ่ขยายรถไฟฟ้าสายสแีดงเข้ม เส้นทางจากสถานีบางซื�อ-รังสติ ซึ�งทําให้การเดินทาง
ของลกูค้าผู้ เช่าพื #นที�สาํนกังานสะดวกยิ�งขึ #น และทําให้ทําเลดงักลา่วมีโอกาสเจริญเติบโตขึ #นในอนาคต โดย
ตามแผนแม่บทของกระทรวงคมนาคม คาดการณ์ว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม จะแล้วเสร็จในปี 2562 และ 
รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 (ที�มา: แผนยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ปี
พ.ศ.2554-2558) 

(2) อาคารสาํนักงานที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั.งแรกเป็นอาคารสาํนักงานสภาพใหม่คุณภาพสูง 

อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีอายอุาคารประมาณ 1-2 ปี โดยก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้
อาคารในปี 2557 โดยเป็นอาคารสํานกังานที�มีความสวยงาม มีมาตรฐานการก่อสร้างเทียบเท่าอาคาร
สํานักงานเกรดพรีเมี�ยม โดยมีความสูงของเพดานบริเวณพื #นที�สํานักงาน 2.90 เมตร ซึ�งสูงกว่าเกณฑ์
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กําหนดของอาคารสาํนกังานเกรดเอ กลา่วคือ 2.70 เมตร (ที�มา: รายงานวิจยัตลาดอาคารสํานกังาน บริษัท 
ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั) มีการแบ่งสว่นลิฟท์เป็นโซนสงูและโซนตํ�าและแบ่งสว่นลิฟท์ขน
ของ ซึ�งช่วยลดระยะเวลาในการรอลฟิท์ มีระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) ซึ�งเป็น
ระบบปรับอากาศที�มีจุดเด่นในการประหยดัพลงังานให้แก่ผู้ ใช้สํานกังาน และมีการใช้ผู้บริหารอาคารเป็น
บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทที�มีชื�อเสียงได้รับการยอมรับจากตลาดอสงัหาริมทรัพย์
โดยทั�วไป นอกจากนี # ยงัมีระบบอํานวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน อนัได้แก่ ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบ
สขุาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอคัคีภยั ระบบดูแลรักษาความปลอดภยั ระบบโทรศพัท์ และ
ระบบลฟิท์ 

อาคารสํานกังานบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีอายอุาคารประมาณ 1-2 ปี โดยก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้
อาคารในปี 2557 ซึ�งหากเปรียบเทียบกับอาคารสํานักงานอื�นๆ ในบริเวณบางนา-ตราด จะสามารถ
พิจารณาได้วา่เป็นอาคารสาํนกังานที�มีอายอุาคารคอ่นข้างน้อยในบริเวณดงักลา่ว โดยเป็นอาคารสาํนกังาน
ก่อสร้างในรูปแบบ Built-to-Suit ให้กับบริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ทั #งนี # ลกัษณะอาคาร
สํานกังานรูปแบบ Built-to-Suit ดงักล่าวนั #น สามารถต่อเติม ดัดแปลง พื #นที�ภายในอาคารเพื�อให้รองรับ
ความต้องการของผู้ เช่ารายอื�นๆ ที�เข้ามาเช่าพื #นที�อาคารสาํนกังานโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ได้
เช่นกนั โดยชั #น 1 ของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์เหมาะสําหรับทําเป็นพื #นที�โชว์รูมแสดงสินค้า 
และชั #นที�เหลอืเหมาะสาํหรับใช้งานเป็นพื #นที�สาํนกังาน 

(3) อาคารสํานักงานที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั.งแรกได้รับความสนใจจากกลุ่มบริษัทชั .นนํา ทั .งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีกลุ่มผู้ เช่าที�หลากหลายและมีชื�อเสียงทั #งในส่วนพื #นที�
อาคารสํานักงาน และพื #นที�เช่าเชิงพาณิชย์ โดยตวัอย่างกลุ่มผู้ เช่าพื #นที� ได้แก่ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
บริษัท อินทชั โฮลดิ #งส์ จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูั�นส์ 
จํากดั เป็นต้น สาํหรับในสว่นของอาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีผู้ เช่าที�มีชื�อเสียง เป็นผู้ เช่าหลกั คือ 
บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยทําสญัญาเช่าระยะยาวเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ�งช่วยสร้างความ
แนน่อนของกระแสรายได้ของอาคาร  

ทั #งนี # กลุ่มผู้ เช่าที�มีชื�อเสียงดงักล่าว เป็นปัจจัยช่วยแสดงความมั�นใจในเรื�องจากคุณภาพมาตรฐานของ
อาคารสาํนกังาน และทําเลที�ตั #ง ที�สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอยา่งดี 

(4) มีการลดความเสี�ยงของผลตอบแทนผ่านการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที�
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั.งแรก  

เพื�อสร้างความมั�นใจให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทรัสต์ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงรับประกนักําไร
จากการดําเนินงานของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั #งแรก ให้แก่กองทรัสต์เป็นระยะเวลา 9 ปี 
สาํหรับอาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และระยะเวลา 6 ปี สําหรับอาคารบางนา บิสซิเนส 
คอมเพล็กซ์ นับตั #งแต่วันที�กองทรัสต์เข้าลงทุนครั #งแรก (รายละเอียดเพิ�มเติมในส่วนที� 2 ข้อ 2.7 สรุป
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สาระสําคญัของสญัญา) โดยการรับประกนักําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ
ครั #งแรกข้างต้น จะช่วยเพิ�มความมั�นใจของกระแสผลกําไรของอาคารให้แก่นกัลงทนุ 

(5) แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื�องของธุรกิจให้เช่าพื .นที�อาคารสาํนักงาน 

ความต้องการพื #นที�อาคารสํานกังานให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานครปรับตวัสงูขึ #นในปี พ.ศ. 2557 โดยพื #นที�
อาคารสํานักงานได้ถูกเช่าไปแล้วราว 4,185,023 ตารางเมตร เพิ�มขึ #นจากช่วงเดียวกันของปีที�ผ่านมา
ประมาณร้อยละ 3.1 ในขณะที�พบวา่มีอปุทานอยูที่�ประมาณ อยูที่�ประมาณ 4,575,188 ตารางเมตร เพิ�มขึ #น
เมื�อเทียบกบัปีที�ผา่นมา ร้อยละ 2.4 กลา่วคือ อปุทานมีการปรับตวัในอตัราที�ช้ากว่าอปุสงค์  สง่ผลให้อตัรา
การเช่าพื #นที�สํานักงานของกรุงเทพฯ ณ ปัจจุบนัอยู่ที�ร้อยละ 91.5 สงูที�สดุในรอบหลายปีที�ผ่านมา  ทั #งนี # 
เนื�องจากบริษัทต่างชาติหลายแห่งได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานสําหรับการตั #งสํานักงานใหญ่ เนื�องจาก
ประเทศไทยมีสิ�งอํานวยความสะดวกที�ครบครันในการดํารงชีวิตสําหรับชาวต่างชาติ ค่าครองชีพที�ไม่สงู
จนเกินไป และราคาเช่าพื #นที�อาคารสํานกังานมีอตัราที�ไม่สงูมากเมื�อเปรียบเทียบกบัเมืองอื�นๆ ในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันั #น โอกาสในการเติบโตของธุรกิจให้เช่าพื #นที�สาํนกังาน ทั #งในแง่อตัราการเช่าใน
ระดบัสงูและการเติบโตของอตัราคา่เช่าไปเทียบเทา่กบัระดบัภมูิภาค จึงมีความเป็นไปได้อยา่งตอ่เนื�อง  

โดยหากพิจารณาอตัราการใช้พื #นที�อาคารสํานกังานในบริเวณพหลโยธินและวิภาวดี-รังสิต โดยเฉพาะใน
กลุ่มอาคารสํานกังานเกรดเอ พบว่ามีอตัราการใช้พื #นที�สงูถึงราวร้อยละ 96.7 ซึ�งสงูกว่าอตัราเฉลี�ยของ
กรุงเทพฯ อนัเป็นปัจจยัที�แสดงถึงความต้องการพื #นที�สํานกังานในบริเวณดงักลา่วที�เพิ�มขึ #นอย่างต่อเนื�อง 
เนื�องจากพื #นที�อยู่ในจุดศูนย์กลางการคมนาคม และส่วนต่อขยายของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะใน
อนาคต (ที�มา: รายงานวิจยัตลาดอาคารสาํนกังาน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั) 

(6) โอกาสในการปรับตัวเพิ�มขึ .นของมูลค่าทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั.งแรกมีสูง  

การลงทุนในโครงการอาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิZใน
ทรัพย์สิน ซึ�งรวมถึงกรรมสิทธิZในที�ดินพื #นที�รวมกว่า 3-1-45.5 ไร่ บนถนนวิภาวดีรังสิตและใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีจตจุกัร และรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีหมอชิต ซึ�งเป็นที�ดินที�มีศกัยภาพ
และอยูใ่นทําเลที�ดี สง่ผลให้มีโอกาสค่อนข้างสงูที�มลูค่าที�ดินของโครงการอาคารอาคารเอสเจ อินฟินิท วนั 
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรกจะปรับตวัเพิ�มขึ #นในอนาคต ซึ�งในอนาคตหากราคา
อสงัหาริมทรัพย์ปรับตวัเพิ�มขึ #น บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดลุยพินิจในการนําเสนอเพื�อขออนมุตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เพื�อจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกไป ซึ�งจะช่วยสร้างกําไรจากมูลค่าที�เพิ�มขึ #นของทรัพย์สิน 
นอกเหนือจากการหาผลประโยชน์ในรูปค่าเช่าอย่างเดียว อย่างไรก็ดี การขายทรัพย์สินดงักลา่วขึ #นอยู่กับ
ปัจจยัตา่งๆ หลายประการ เช่น กฎหมายที�เกี�ยวข้อง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนั #น เป็นต้น 

(7) เพิ�มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยเพิ�มเติมผ่านการจาํหน่ายทรัพย์สิน 

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินเพื�อสร้างผลตอบแทนที�สมํ�าเสมอจากรายได้ค่าเช่าแล้ว บริษัทฯ มีความ
ประสงค์ที�จะสร้างโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับผลตอบแทนจากมลูค่าทรัพย์สินที�ทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #ง
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แรกที�มีโอกาสเพิ�มมูลค่าในอนาคตจากหลายปัจจัย เช่น การปรับตัวขึ #นของราคาที�ดิน และ/หรือผล
ประกอบการที�ดีขึ #นของอตุสาหกรรมอาคารสาํนกังานให้เช่า โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีการประมลูขายทรัพย์สิน
ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรกในทกุๆ รอบ 5 ปีนบัจากวนัที�กองทรัสต์ได้ลงทนุ (โปรดพิจารณาสว่นที� 2 ข้อ 
4.4 การประมลูทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรก) 

เนื�องจากทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรกรวมถงึกรรมสทิธิZในที�ดินในทําเลที�ดีบนถนนวภิาวด-ีรังสติ 
ซึ�งเป็นทําเลที�มีศกัยภาพ มีการคมนาคมสะดวกและอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟใต้ดิน (MRT) 
ดงันั #น โอกาสที�มูลค่าที�ดินดังกล่าวและมูลค่าโดยรวมของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั #งแรกจะ
เพิ�มขึ #นในอนาคตภายใต้สถานการณ์ปกตินั #นมีอยูค่อ่นข้างสงู ซึ�งการเปิดประมลูทรัพย์สินที�กลา่วมาข้างต้น
นา่จะช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการได้รับผลตอบแทนเพิ�มเติม การแจกจ่ายผลกําไรที�ได้รับ
จากการขายโดยการประมลูดงักลา่วจะเป็นไปตามเงื�อนไขสญัญาก่อตั #งกองทรัสต์ กฎ ระเบียบที�เกี�ยวข้อง  

2.5 การประกันภยัในทรัพย์สนิที�กองทรัสต์เข้าลงทุนครั.งแรก 

บริษัทฯมีแผนที�จะจดัให้มีกรมธรรมม์ประกนัภยัที�สําคญัเกี�ยวกบัทรัพย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทนุครั #งแรกทั #งในสว่น
กรรมสทิธิZและสทิธิการเช่าอยา่งเพียงพอ ซึ�งดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นได้จดัให้มีประกนัภยัที�สําคญัไว้ก่อนการเข้า
ลงทนุของกองทรัสต์ ประกอบด้วยประกนัภยัดงัตอ่ไปนี # 

(1) โครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

การประกนัภยัทรัพย์สินสําหรับความเสี�ยงทกุประเภท (All Risk Insurance) โดยบริษัท แอกซ่าประกนัภยั 
จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับประกันภยัหลกัเพื�อประกันความเสี�ยงภยัในทรัพย์สินในวงเงิน 1,194,944,000 
บาท ระยะคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ�มตั #งแต่ 31 ธันวาคม 2557 จนถึง 31 ธันวาคม 2558 โดย 
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้ ชําระค่าเบี #ยประกันและเป็นผู้ เอาประกัน และการประกันภัยความ
รับผิดชอบต่อบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยบริษัท แอกซ่าประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
เป็นผู้ รับประกันภยัหลกั โดยมีบุคคลภายนอกเป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดังกล่าว ในวงเงิน 
10,000,000 บาท ตอ่ครั #ง และ 30,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

(2) โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

การประกนัภยัทรัพย์สินสําหรับความเสี�ยงทกุประเภท (All Risk Insurance) โดยบริษัท แอกซ่าประกนัภยั 
จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับประกนัภยัหลกัเพื�อประกนัความเสี�ยงภยัในทรัพย์สินในวงเงิน 184,500,000 บาท 
ระยะคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ�มตั #งแต่ 31 ธันวาคม 2557 จนถึง 31ธันวาคม 2558 โดย ดบับลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้ ชําระคา่เบี #ยประกนั และ เป็นผู้ เอาประกนั และการประกนัภยัความรับผิดชอบต่อ
บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยบริษัท แอกซ่าประกันภยั จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับ
ประกนัภยัหลกั โดยมีบคุคลภายนอกเป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดงักลา่ว ในวงเงิน 50,000,000 
บาท ตอ่ครั #ง และ 200,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 
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ทั #งนี # ภายหลงักองทรัสต์เข้าลงทนุครั #งแรก กองทรัสต์จะจดัให้มีทนุประกันสําหรับประกนัความเสี�ยงภยัทรัพย์สิน 
(All Risk Insurance) ประกันภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการ
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interuption Insuance) ตลอดระยะเวลาการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว โดย
บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์มีแผนที�จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี # 

(1) การประกันภยัทรัพย์สินสาํหรับความเสี�ยงทุกประเภท (All Risk Insurance)  

ในกรณีที�กรมธรรม์ประกนัภยัซึ�งได้จดัทําไว้ลว่งหน้าก่อนการเข้าลงทนุของกองทรัสต์ยงัไม่หมดอาย ุบริษัทฯ 
จะดําเนินการให้กองทรัสต์โดยทรัสตีเป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดงักลา่ว โดยจากการพิจารณา
ความเพียงพอของกรมธรรม์ประกนัภยัต่อการทดแทนมูลค่าสิ�งปลกูสร้างของทรัพย์สินในกรณีที�ทรัพย์สิน
ดงักลา่วชํารุดเสยีหาย (Full Replacement Cost) ตามที�ระบใุนรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที�จดัทํา
ขึ #นฉบบัลา่สดุ พบวา่ กรมธรรม์ประกนัภยัซึ�งได้จดัทําไว้ลว่งหน้าสาํหรับโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส 
คอมเพล็กซ์ มีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าสิ�งปลูกสร้างทดแทนของทรัพย์สินในกรณีที�ทรัพย์สินดังกล่าวชํารุด
เสยีหาย (Full Replacement Cost) และกรมธรรม์ประกนัภยัซึ�งได้จดัทําไว้ลว่งหน้าสําหรับโครงการบางนา 
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าสิ�งปลกูสร้างทดแทนของทรัพย์สินในกรณีที�ทรัพย์สินดงักล่าว
ชํารุดเสียหาย (Full Replacement Cost) ดงันั #น เมื�อกองทรัสต์เข้าลงทุนในสินทรัพย์ บริษัทฯ จะทํา
กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัใหม ่หรือกรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัเพิ�มเติม ดงันี # 

 วงเงนิประกันความ
เสี�ยงภยัในทรัพย์สนิ 
(ตั .งแต่วนัที� 31 ธ.ค. 
2557 จนถงึ 31 ธ.ค. 

2558) 

มูลค่าสิ�งปลกูสร้าง
ทดแทนในกรณีที�

ทรัพย์สินดังกล่าวชาํรุด
เสียหาย ตามรายงาน
ประเมินของบริษัท  
แกรนด์ แอสเซท  

แอดไวเซอรี�  จาํกดั 

วงเงนิประกันความ
เสี�ยงภยัในทรัพย์สนิ
ที�ต้องจัดทาํเพิ�มเติม 
เมื�อกองทรัสต์เข้า
ลงทุนในสนิทรัพย์ 

โครงการเอสเจ 
อินฟินิท วนั บิส
ซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

1,194,944,000 1,343,970,000 149,026,000 

โครงการบางนา บิส
ซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

184,500,000 167,900,000 - 

และเมื�อกรมธรรม์ประกันภยัดงักลา่วหมดอาย ุบริษัทฯจะจดัให้กองทรัสต์เข้าทํากรมธรรม์ประกนัภยัฉบบั
ใหมใ่ห้ครอบคลมุทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุทั #งหมด โดยมีวงเงินประกนัภยัที�เพียงพอต่อการทดแทน
มลูคา่สิ�งปลกูสร้างของทรัพย์สนิในกรณีที�ทรัพย์สนิดงักลา่วชํารุดเสยีหาย (Full Replacement Cost) ตามที�
ระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที�จัดทําขึ #นฉบบัล่าสุด และให้กองทรัสต์โดยทรัสตีเป็นผู้ เอา
ประกันและเป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดังกล่าว ทั #งนี #ในกรณีที�มีการกู้ ยืม ผู้ รับผลประโยชน์
ภายใต้กรมธรรม์อาจเป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินผู้ ให้สินเชื�อแก่กองทรัสต์ตลอดจนอาจให้
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ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินผู้ ให้สินเชื�อแก่กองทรัสต์เป็นผู้ เอาประกนัร่วมโดยเป็นไปตามเงื�อนไขที�
กําหนดในสญัญาเงินกู้  

(2) การประกันภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interuption Insuance) 

บริษัทจะดําเนินการให้มีการเข้าทําประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liability 
Insurance) โดยมีบคุคลภายนอกเป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดงักลา่วเพื�อประกนัความรับผิดของ
กองทรัสต์ในกรณีที�บคุคลภายนอกได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ อนัเป็นผลให้
กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว รวมไปถึงการประกันภัยธุรกิจ
หยดุชะงกั (Business Interuption Insuance) ครอบคลมุระยะเวลา 12 เดือน โดยกองทรัสต์โดยทรัสตีเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ดงักลา่ว 

สรุปประกนัภยัที�เกี�ยวข้องมีดงันี # 

ประเภทของประกันภยั ผู้เอาประกันภยั ผู้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบค่าเบี .ย
ประกัน 

ประกนัความเสี�ยงภยัใน
ทรัพย์สนิ* 

ผู้ให้กู้และกองทรัสต์ 
ผู้ให้กู้และกองทรัสต์ 
(กองทรัสต์ในกรณีที�

ไมม่ีการกู้ยืม) 
กองทรัสต์ 

ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั
ระยะความคุ้มครอง 12 
เดือน 

กองทรัสต์ กองทรัสต์ กองทรัสต์ 

ประกนัภยัความรับผิดตอ่
บคุคลภายนอก 

กองทรัสต์ บคุคลภายนอก กองทรัสต์ 

หมายเหต:ุ *ทนุประกนัจํานวนไมต่ํ�ากว่าราคาประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์ต้นทนุทดแทน (Full Replacement Cost) 
ตามที�ระบุในรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที�จดัทําขึ #นฉบบัล่าสดุในขณะที�ได้เข้าทําสญัญาประกันภยัหรือในขณะที�มี
การตอ่อายกุรมธรรม์ประกนัภยันั #นๆ 

2.6 สรุปสาระสาํคัญของรายงานการประเมินและมูลค่าสูงสุดที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 

(1) ราคาประเมินและมูลค่าสูงสุดที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 

ราคาประเมินนี #จัดทําขึ #นโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระ เป็นราคาประเมินบนทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะ
เข้าลงทุนครั #งแรก โดยประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการสรุปมูลค่า
ทรัพย์สนิ 
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ราคาประเมิน ณ วนัที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ และมลูค่าสงูสดุที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินโดยรวม
ของโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ สามารถ
สรุปได้ตามตาราง ดงัตอ่ไปนี # 

ทรัพย์สิน
ประเภท
ที�ดนิสิ�ง

ปลูกสร้าง
และงาน
ระบบใน
โครงการ 

รูปแบบ
การลงทุน/
ประเภท 

มูลค่า
สูงสุดที�

กองทรัสต์
จะเข้า
ลงทุน*
(ล้าน
บาท) 

ราคาประเมินวิธีการรายได้ 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมินตาม 

วิธีคดิต้นทุนทดแทน 
(ล้านบาท ) 

บริษัท                    
ทีเอพี              

แวลูเอชั�น 
จาํกัด** 

บริษัท                 
แกรนด์     
แอสเซท 

แอดไวเซอรี�  
จาํกัด*** 

บริษัท                 
ทีเอพี                

แวลูเอชั�น 
จาํกัด** 

บริษัท                
แกรนด์ 
แอสเซท 

แอดไวเซอรี�  
จาํกัด*** 

โครงการ 
เอสเจ อินฟิ
นิท วนั บิส
ซิเนส คอม

เพลก็ซ์  

กรรมสทิธิZ

ในที�ดิน
พร้อมสิ�ง
ปลกูสร้าง 

2,110.8 1,965 1,904 1,840 1,855 

โครงการ 
บางนา บิส
ซิเนส คอม

เพลก็ซ์ 

สทิธิการ
เช่าที�ดิน 

และ 
กรรมสทิธิZ

ในสิ�งปลกู
สร้าง 

279.2 266 258 199 193 

รวม 2,390 2,272 2,162 2,039 2,048 

ที�มา: บริษัท ทีเอพี แวลเูอชั�น จํากดั และ บริษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี� จํากดั 
หมายเหต:ุ * ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม คา่ใช้จา่ยในการจดัตั #งกองทรัสต์ และคา่ใช้จา่ยธุรกรรมตา่งๆ 
** ราคาประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ทีเอพี แวลเูอชั�น จํากดั ณ วนัที� 7 พฤษภาคม 2558  
*** ราคาประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี� จํากดั ณ วนัที� 30 เมษายน 2558  
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(2) สรุปสมมติฐานสาํคัญ 

1) โครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์   

สมมติฐาน บริษัท ทเีอพี แวลูเอชั�น จาํกัด บริษัทแกรนด์ แอสเซท 

แอดไวเซอรี�  จาํกัด 

วิธีการประเมินมลูคา่ 
วิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินที�ทรัสต์จะลงทนุครั #งแรกในกรรมสิทธิZ

ทรัพย์สิน (Income Approach) 

รูปแบบความเป็นเจ้าของ สําหรับทรัพย์สินที�ลงทนุในกรรมสิทธิZ 

อตัราคา่เชา่และคา่บริการ 

อัตราค่า เช่าและค่าบริการ เฉลี� ย
คํานวณโดยเฉลี�ยถ่วงนํ #าหนักตาม
อัตราที�กําหนดไว้ในสัญญาเช่าและ
สญัญาบริการ และตามมมุมองตลาด 
สําหรับพื #นที�สํานักงาน และพื #นที�
ร้านค้า โดยกําหนดให้มีการปรับเพิ�ม
อตัราคา่เชา่และคา่บริการทกุ 3 ปี ใน
อัตรา12% สําหรับพื #นที�สํานักงาน
แ ล ะ ใ น อัต ร า  15% สํ า ห รั บ พื #น ที�
ร้านค้า 

ทั #งนี # อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี�ย
ตามสญัญาดังกล่าว ได้คํานวณรวม
หน้าที�การชําระคา่เช่าพื #นที�สํานักงาน
จากดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
จํานวน 2,058,100 บาท ต่อเดือน 
สําหรับพื #นที� ใ ห้ เช่าจํานวน 3,742 
ต า รา ง เมต ร  ( ห รือ เที ยบ เท่ า กับ
ประมาณ 550 บาทตอ่ตารางเมตรต่อ
เ ดื อ น )  โ ด ย ภ า ย ห ลั ง จ า ก ห ม ด
ภาระหน้าที�ของดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น ทางผู้ประเมินประมาณการ
อัตราค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่า
รายใหม่เท่ากับอัตราที� ชําระโดย
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ในเวลา
นั #น 

อัตราค่า เช่าและค่าบริการ เฉลี� ย
คํานวณโดยเฉลี�ยถ่วงนํ #าหนักตาม
อัตราที�กําหนดไว้ในสัญญาเช่าและ
สญัญาบริการ และตามมมุมองตลาด 
สําหรับพื #นที�สํานักงาน และพื #นที�
ร้านค้า โดยกําหนดให้มีการปรับเพิ�ม 

อัตราค่าเช่าและค่าบริการตามอัตรา
ตลาด กล่าวคือประมาณ 4% ต่อปี 
สําหรับพื #นที�สํานักงาน และประมาณ 
5% ตอ่ปี สําหรับพื #นที�ร้านค้า 

ทั #งนี # อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี�ย
ตามสัญญาดังกล่าว ได้คํานวณรวม
หน้าที�การชําระค่าเช่าพื #นที�สํานักงาน
จากดับบ ลิว เอช เอ คอร์ปอเรชั�น 
จํานวน 2,058,100 บาท ต่อ เดือน 
สําห รับพื #นที� ใ ห้ เช่า จํานวน 3,742 
ต า ร า ง เ ม ต ร  ( ห รื อ เที ย บ เท่ า กับ
ประมาณ 550 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เ ดื อ น )  โ ด ย ภ า ย ห ลั ง จ า ก ห ม ด
ภาระหน้าที�ของดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น ทางผู้ประเมินประมาณการ
อัตราค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่า
รายใหม่ เท่ากับอัตราที� ชํ า ระโดย
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ในเวลา
นั #น 

อตัราการเชา่พื #นที� 
พื .นที�สาํนักงาน  

อตัราการเช่าพื #นที�ในปีที� 1*  เท่ากับ 
ร้อยละ 65 และปีที�  2*  ร้อยละ 85 

พื .นที�สาํนักงาน 

อัตราการเช่าพื #นที�ในปีที� 1* เท่ากับ 
ร้อยละ 65และปีที� 2*  ร้อยละ 90 และ
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สมมติฐาน บริษัท ทเีอพี แวลูเอชั�น จาํกัด บริษัทแกรนด์ แอสเซท 

แอดไวเซอรี�  จาํกัด 

และตั #งแต่ปีที� 3 เป็นต้นไปเท่ากับร้อย
ละ 95 โดยอัตราการเช่าพื #นที�ตั #งแต่ปี
ที� 3 เป็นไปตามประมาณการอัตรา
การเช่า พื #นที� ของตลาด โดยมิไ ด้
พิจารณาถึงหน้าที�ในการชําระค่าเช่า
และการ รับประกันกําไรจากการ
ดําเนินการขั #นตํ�าโดยดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�นตามสญัญาตกลงกระทํา
การ 

พื .นที�ร้านค้า  

อัตราการเช่าพื #นที�ในปีที� 1* และปีที� 
2* เท่ากับร้อยละ 50 และร้อยละ 80 
และตั #งแต่ปีที� 3 เป็นต้นไปเท่ากับร้อย
ละ 90  

ตั #งแต่ปีที� � เป็นต้นไปเท่ากับร้อยละ 
95 โดยอตัราของการเชา่พื #นที�ตั #งปีที� 3 
เป็นไปตามประมาณการอตัราการเช่า
พื #นที�ของตลาด โดยมิได้พิจารณาถึง
หน้าที� ในการชําระค่าเช่าและการ
รับประกนักําไรจากการดําเนินการขั #น
ตํ�าโดยดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น
ตามสญัญาตกลงกระทําการ 

พื .นที�ร้านค้า 

อัตราการเช่าพื #นที�ในปีที� 1* และปีที� 
2* เท่ากับร้อยละ 50 และร้อยละ 80 
และตั #งแต่ปีที� 3 เป็นต้นไปเท่ากับร้อย
ละ 98  

คา่ใช้จา่ยสาธารณปูโภคและ
คา่ใช้จา่ยประจําอื�น  

เติบโตด้วยอตัราการเติบโตร้อยละ               
3 - 5  

เติบโตด้วยอตัราการเติบโตร้อยละ              
3 – 5 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและดแูล
รักษาทรัพย์สิน  

ร้อยละ 1.50 ของรายได้รวม  ร้อยละ 1.50 ของรายได้รวม  

อตัราสว่นลด ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 9.50 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ ร้อยละ 7.00  ร้อยละ 6.50 

หมายเหต:ุ ผู้ลงทนุสามารถศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมในเอกสารแนบ 2 สรุปรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ของบริษัท ทีเอพี แวลเูอชั�น จํากดั และบริษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี� จํากดั 
* อตัราการเช่าพื #นที�ปีที� � เป็นอตัราการเช่าในช่วงตั #งแต่  เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2558 และอตัราการเช่าปีที� 2 ตั #งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 2559 

2) โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

สมมติฐาน บริษัท ทเีอพี แวลูเอชั�น จาํกัด บริษัทแกรนด์ แอสเซท 

แอดไวเซอรี�  จาํกัด 

วิธีการประเมินมลูคา่ 
วิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินที�ทรัสต์จะลงทนุครั #งแรกในกรรมสิทธิZทรัพย์สิน 

(Income Approach) 

รูปแบบความเป็นเจ้าของ สําหรับทรัพย์สินที�ลงทนุในสิทธิการเชา่ 
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สมมติฐาน บริษัท ทเีอพี แวลูเอชั�น จาํกัด บริษัทแกรนด์ แอสเซท 

แอดไวเซอรี�  จาํกัด 

อตัราคา่เชา่และคา่บริการ 

อตัราคา่เชา่และคา่บริการเฉลี�ยคํานวณ
โด ยเฉลี� ย ถ่ วง นํ #า หนักต ามอัต รา ที�
กําหนดไว้ในสัญญาเช่าและสัญญา
บริการ สําหรับพื #นที�เช่าระยะยาว (10 
ปี) และพื #นที�เช่าระยะสั #น (3 ปี) ตาม
สญัญา โดยกําหนดให้มีการปรับเพิ�ม
อตัราคา่เชา่ทกุ 3 ปี ในอตัรา 10% 

ทั #งนี # อัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี�ย
ตามสัญญาดังกล่าว ได้คํานวณรวม
หน้าที�การชําระค่าเช่าพื #นที�สํานักงาน
จากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํานวน 
902,300 บาท ต่อเดือน สําหรับพื #นที�ให้
เช่าจํานวน 2,578 ตารางเมตร (หรือ
เทียบเท่ากับประมาณ 350 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน) โดยภายหลงัจาก
หมดภาระหน้าที�ของดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น ผู้ ประเมินประมาณการอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่ารายใหม่
เท่ากับอัตราที�ชําระโดยดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น กล่าวคือเท่ากับอตัรา 350 
บาท ในปีที� 1 – 3 และ 385 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ในปีที� 4 – 6 ซึ�ง
เป็นไปตามมมุมองตลาด 

อตัราคา่เชา่และคา่บริการเฉลี�ยคํานวณ
โดยเฉลี�ยถ่วงนํ #าหนักตามอัตราอ้างอิง
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
สําหรับพื #นที�เช่าระยะยาว (10 ปี) และ
พื #นที� เช่าระยะสั #น (3 ปี) ตามสัญญา 
โดยกําหนดให้อัตราการเติบโตของค่า
เชา่และคา่บริการเทา่กบั 3.50% ตอ่ปี  

ทั #งนี # อัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี�ย
ตามสัญญาดังกล่าว ได้คํานวณรวม
หน้าที�การชําระค่าเช่าพื #นที�สํานักงาน
จากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํานวน 
902,300 บาท ต่อเดือน สําหรับพื #นที�ให้
เช่าจํานวน 2,578 ตารางเมตร (หรือ
เทียบเท่ากับประมาณ 350 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน) โดยภายหลงัจาก
หมดภาระหน้าที�ของดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น ผู้ ประเมินประมาณการอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่ารายใหม่
เทา่กบั 320 บาท ในปีที� 1 – 3 และ 355 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปีที� 4 – 
6 ซึ�งเป็นไปตามมมุมองตลาด 

อตัราการเชา่พื #นที�  

อัตราการเช่าเต็มพื #นที�ในช่วง 3 ปีแรก 
และร้อยละ 95 ตั #งแต่ปีที�4 เป็นต้นไป 
โดยอัตราของการเช่า พื #นที�ตั #ง ปีที�  4 
เป็นไปตามประมาณการอัตราการเช่า
พื #นที�ของตลาด โดยมิได้พิจารณาถึง
หน้ าที� ใ นกา ร ชํา ระ ค่ า เช่ าแ ล ะกา ร
รับประกนักําไรจากการดําเนินการขั #นตํ�า
โดยดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นตาม
สญัญาตกลงกระทําการ 

อัตราการเช่าเต็มพื #นที�ในช่วง 3 ปีแรก
และร้อยละ 95 ตั #งแต่ปีที�  4 เป็นต้นไป 
โดยอัตราของการเช่า พื #นที�ตั #ง ปีที�  4 
เป็นไปตามประมาณการอัตราการเช่า
พื #นที�ของตลาด โดยมิได้พิจารณาถึง
หน้ า ที� ใ น กา ร ชํา ระ ค่า เช่า แ ละ กา ร
รับประกนักําไรจากการดําเนินการขั #นตํ�า
โดยดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นตาม
สญัญาตกลงกระทําการ 

คา่ใช้จา่ยสาธารณปูโภค และ
คา่ใช้จา่ยประจําอื�น  

เติบโตด้วยอตัราการเติบโต ร้อยละ 3 เติบโตด้วยอตัราการเติบโตร้อยละ 3 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและ ร้อยละ 1.50 ของรายได้รวม  ร้อยละ 1.50 ของรายได้รวม  
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สมมติฐาน บริษัท ทเีอพี แวลูเอชั�น จาํกัด บริษัทแกรนด์ แอสเซท 

แอดไวเซอรี�  จาํกัด 

ดแูลรักษาทรัพย์สิน  

คา่ใช้จา่ยในการรื #อถอน ใน
กรณีที�ต้องมีการรื #อถอนสิ�ง
ปลกูสร้างทั #งหมดออกจาก
ที�ดิน 

พิจารณาวา่ไมมี่คา่ใช้จา่ยเพิ�มเติม เนื�องจากคาดการณ์ว่ามลูค่าซากอาคารจะคุ้มค่า
คา่ใช้จา่ยในการรื #อถอนอาคาร  

อตัราสว่นลด ร้อยละ 11.00 ร้อยละ 11.00 

หมายเหตุ:  ผู้ ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมในเอกสารแนบ 2 สรุปรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ของบริษัท ทีเอพี แวลเูอชั�น จํากดั และบริษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี� จํากดั  

ทั #งนี # ผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงิน ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที�
ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที�ทรัสต์จะเข้าลงทุนแล้ว เห็นว่าการประเมินด้วยวิธีการรายได้มีความ
เหมาะสม เนื�องจากทรัพย์สินหลักเป็นทรัพย์สินที�ก่อให้เกิดรายได้จากการให้เช่าพื #นที� ซึ�งเป็นการใช้
ประโยชน์สงูสดุของสนิทรัพย์แล้ว โดยบริษัทผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุ
ให้เชื�อได้วา่สมมติฐานหลกัในการประเมินมลูค่าดงักลา่วไม่สมเหตสุมผลโดยเหตผุลประกอบการพิจารณา
ครอบคลมุถึงการพิจารณาจากแนวโน้มของธุรกิจให้เช่าพื #นที�อาคารสาํนกังานในภาพรวมและในบริเวณที�ตั #ง
ของสินทรัพย์ ซึ�งมีอตัราการเช่าพื #นที�สําหรับอาคารสํานกังาน ในบริเวณถนนพหลโยธินและวิภาวดี โดย
พิจารณาจากอาคารที�สามารถเทียบเคียงกัน อยู่ในช่วงร้อยละ 95 – 100 และ ในบริเวณบางนา โดย
พิจารณาจากอาคารที�สามารถเทียบเคียงกนั อยูใ่นช่วงร้อยละ 85.2 – 100.0 (โปรดพิจารณาสว่นที� 2 ข้อ 7 
ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที�ลงทนุ) ซึ�งอตัราการเช่า
ตามการประเมินอยูใ่นช่วงของอตัราตลาดดงักลา่ว  

อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการที�เกิดขึ #นจริงอาจแตกตา่งจากสมมติฐานดงักลา่ว และความเห็นของที�ปรึกษา
ทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์ตั #งอยู่บนสภาพแวดล้อมในการดําเนินการธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ 
ตลอดจนภาวะตลาดการเงินในปัจจุบัน ดังนั #น หากมีการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในอนาคต ความเห็นของที�
ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์อาจเปลี�ยนแปลงได้ 
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2.7 สรุปสาระสาํคัญของสัญญา 

(1) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที�ทาํให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัที�จะลงทุนครั.งแรก 

โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

1) สัญญาจะซื .อจะขายที�ดนิพร้อมสิ�งปลูกสร้าง โครงการ เอสเจ อนิฟินิท วัน บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้จะขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  

ผู้จะซื .อ ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ (“กองทรัสต์”) โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั 
(มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็นผู้มีอํานาจกระทําแทน 

1. คาํนิยาม เว้นแตข้่อความหรือบริบทในสญัญาฉบบันี #จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ให้ถ้อยคําที�
ระบตุอ่ไปนี #มีความหมาย ดงันี # 

การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อ
ขายเสร็จสมบูรณ์ 

หมายถึง การจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิZในทรัพย์สินที�

ซื .อขายให้แก่ ผู้จะซื .อที�สํานักงานที�ดินที�
เกี�ยวข้องตามสญัญานี # รวมทั #งการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขต่างๆ ตามข้อ 2 
ทั #งนี # ภายหลงัจากที�คู่สญัญาทั #งสองฝ่ายได้
ปฏิบตัิตามเงื�อนไขบังคบัก่อนตามที�ได้ระบุ
ไว้ในข้อ 5 เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

โครงการ SJ 
Infinite I 

หมายถึง อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ตั #งอยู่ที� 349-349/79 แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร พร้อมที�ดินที�ตั #ง
อาคาร และสิ�งปลกูสร้างบนที�ดินดงักลา่ว  

คาํรับรองของผู้จะ
ขาย 

หมายถึง คํารับรอง รับประกนั และ/หรือ คํายืนยนัของ
ผู้จะขาย ตามที�ระบใุนสญัญาฉบบันี # 

คาํรับรองของผู้จะ
ซื .อ 

หมายถึง คํารับรอง รับประกนั และ/หรือ คํายืนยนัของ
ผู้จะซื .อ ตามที�ระบใุนสญัญาฉบบันี # 

เงื�อนไขบังคับ หมายถึง เ งื� อนไขบังคับก่อนสําหรับการซื .อขาย
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ก่อน ทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ตามที�
ระบใุนข้อ 5 

ภาระผูกพัน หมายถึง การจํานอง ภาระติดพนั การจํานํา ภาระจํา
ยอม สิทธิยึดหน่วง รวมถึงสิทธิตามสญัญา
ใดๆ ที�บุคคลภายนอกมีอยู่เหนือโครงการ 
SJ Infinite I 

ทรัพย์สินที�ซื .อ
ขาย 

หมายถึง ที�ดิ น  อาคาร  และสิ� งปลูกสร้าง  โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามที� กําหนดไว้ใน
สญัญา 

วันที�การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อ
ขายเสร็จสมบูรณ์ 

 วันที�คู่สัญญาทั #งสองฝ่ายตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ� ง เ ป็นวันที�การซื .อขาย

ทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์เกิดขึ #น 
แต่ทั #งนี # ต้องไม่เกิน 60 วนันบัแต่วนัที�จัดตั #ง
กองทรัสต์แล้วเสร็จตามกฎหมาย 

ราคาซื .อขาย หมายถึง มีความหมายตามที�ระบุไว้ในข้อ 3 .1 ของ
สญัญาฉบบันี # 

ผู้เช่ารายย่อย หมายถึง ผู้ เช่าพื #นที�ภายในอาคาร SJ Infinite I 
ภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการของ
ผู้เช่ารายย่อย 

บริษัท เอ็มเจพ ี หมายถึง บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # จํากดั 

บมจ. เมเจอร์ หมายถึง บริษัท เมเจอร์  ดี เ วลลอปเม้นท์  จํากัด 
(มหาชน) 

บริษัท CBRE หมายถึง บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ที�ดนิที�จะขาย หมายถึง ที�ดินที�จะขาย รวม 8 โฉนด (โฉนดเลขที� 
24370, 24369, 5345, 5346, 5347, 5348, 
5349 และ 9764) ตั #งอยูที่� แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานครซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของ
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ทรัพย์สินที�ซื .อขาย มีเนื #อที�รวมประมาณ 3 

ไร่ 1 งาน 45.5 ตารางวา (“เนื .อที�

โดยประมาณ”)  

สัญญาธุรกรรม
โครงการบางนา 

หมายถึง (1) สญัญาจะซื #อจะขายอาคารและสิ�งปลกู
สร้างโครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ ระหวา่ง ผู้จะซื .อ และผู้จะขาย 

(2)  สัญญาเช่าที�ดินโครงการบางนา บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์  ระหว่าง ผู้จะซื .อ 
และผู้จะขาย 

(3) สัญญาซื #อขายอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ 
และงานระบบสาธารณูปโภคของ
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
ระหวา่ง ผู้จะซื .อ และผู้จะขาย 

สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการของ
ผู้เช่ารายย่อย 

หมายถึง สญัญาเช่าในพื #นที�ในอาคาร SJ Infinite I 
แ ล ะ สัญ ญ า ใ ห้ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณูป โภ ค 
ระหว่าง ผู้จะขาย และผู้เช่ารายย่อย และ
สัญญาดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วันที�การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จ
สมบูรณ์  

สัญญาซื .อขาย
อุปกรณ์และงาน
ระบบ
สาธารณูปโภคฯ 

หมายถึง สญัญาซื #อขายอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และงาน
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ SJ 

Infinite I ระหวา่ง ผู้จะซื .อ และผู้จะขาย 

สัญญาบริการของ
ผู้ให้บริการทั�วไป 

หมายถึง สญัญาที�ผู้จะขายมีอยู่กับบุคคลภายนอก
เพื�อรับบริการต่างๆ การรับประกนั และการ
ซอ่มบํารุงของทรัพย์สินที�ซื .อขาย ตลอดจน
สัญญาต่างๆ ที� เ กี�ยวข้องกับการบริหาร
จดัการทรัพย์สินที�ซื .อขายระหวา่งผู้จะขาย

และบุคคลภายนอก และสัญญาดังกล่าว
ยงัคงมีผลใช้บงัคบัอยู่ ณ วันที�การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 
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สัญญาบริหาร
จัดการอาคาร 

หมายถึง (1) สญัญาบริหารจดัการอาคาร ลงวนัที� 1 
ตลุาคม  2557 ระหว่าง บริษัท CBRE 
(ในฐานะตวัแทนจดัการ) และผู้จะขาย 
(ในฐานะลกูค้า) 

(2) สญัญาแต่งตั #งตัวแทนแต่เพียงผู้ เดียว
สาํหรับโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิส
ซิ เ น ส  ค อ ม เ พ ล็ ก ซ์  ล ง วั น ที�  23 
กรกฏาคม   2558 ระหว่ า ง  บริษัท 

CBRE และผู้จะขาย  

สัญญาตกลง
กระทาํการ 

หมายถึง สัญญาตกลงกระทําการที� เ กี�ยวข้องกับ
กองทรัสต์ ระหวา่ง ผู้จะซื .อ และผู้จะขาย 

หนังสือชี .ชวน หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ (แบบ 69-REIT) และหนงัสือชี #
ชวนของกองทรัสต์ 

 
2. การซื .อ

ขาย
ทรัพย์สิน
ที�ซื .อขาย
เสร็จ
สมบูรณ์ 

ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขตา่งๆ ของสญัญาฉบบันี # (ก) ผู้จะขายตกลงขายและ
ดําเนินการให้บริษัท เอ็มเจพี และบมจ. เมเจอร์ โอนกรรมสิทธิZในทรัพย์สินที�

ซื .อขายให้แก่ผู้จะซื .อ และผู้จะซื .อตกลงซื #อทรัพย์สินที� ซื .อขายจากผู้จะขายโดย
รับโอนกรรมสทิธิZในทรัพย์สินที� ซื .อขายจากบริษัท เอ็มเจพี และบมจ. เมเจอร์ 

โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ นอกเหนือจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ

ของผู้เช่ารายย่อย และสัญญาบริการของผู้ให้บริการทั� วไปที�ผู้จะขายได้
เปิดเผยแก่ผู้จะซื .อแล้ว และ (ข) ผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื .อมีสิทธิในการใช้
เครื�องหมาย หรือคําว่า “เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์” และ “SJ 
Infinite I Business Complex” เพื�อใช้ในการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินที� ซื .อ

ขายตามที�กําหนดไว้ในหนังสือชี .ชวน รวมถึงใช้ในเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัเรื�อง
ดงักลา่วข้างต้น 

การโอนกรรมสทิธิZในทรัพย์สินที� ซื .อขายจะเกิดขึ #นในวันที�การซื .อขายทรัพย์สิน

ที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์และคู่สญัญาตกลงให้ถือว่าได้มีการส่งมอบการครอบ
ครอบทรัพย์สินที�ซื .อขายในวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

3. ราคาซื .อ
ขาย 

3.1 คู่สัญญาทั #งสองฝ่ายตกลงว่าราคาซื #อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเป็นเงิน
จํานวนรวมทั #งสิ #นประมาณ 1,515.5 ล้านบาท (“ราคาซื .อขาย”) โดย
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แบง่เป็น 

(ก) ประมาณ 550.0 ล้านบาท เป็นราคาซื #อขายของที�ดินที�จะขาย และ  

(ข) ประมาณ 965.0 ล้านบาท เป็นราคาซื #อขายของอาคารและสิ�งปลกู
สร้าง 

3.2 คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายตกลงวา่ในกรณีที�มีการรังวดัที�ดินที�จะขายโดยบคุคล
ที�คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกนัแล้ว และปรากฏวา่ 

(ก) ที�ดินที�จะขายมีเนื #อที�รวมแตกต่างไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของเนื .อที�

โดยประมาณ และไมก่ระทบตอ่การจดัหาประโยชน์ในปัจจบุนัอย่างมี
นยัสาํคญัของทรัพย์สินที�ซื .อขายแล้ว คู่สญัญาตกลงที�จะดําเนินการ
ซื #อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายต่อไปโดยไม่เปลี�ยนแปลงราคาซื .อขาย 

และไมเ่รียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่กนั 

(ข) ที�ดินที�จะขายมีเนื #อที�รวมแตกต่างไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของเนื .อที�

โดยประมาณ แต่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์ในปัจจุบนัอย่างมี
นยัสาํคญัของทรัพย์สินที�ซื .อขายแล้ว คู่สญัญาตกลงที�จะดําเนินการ
ซื #อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายตอ่ไป โดยปรับราคาซื #อขายของทรัพย์สิน

ที�ซื .อขายใหม ่และไมเ่รียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่กนั 

(ค) ที�ดินที� จะขายมีเนื #อที�รวมแตกต่างเกินกว่าร้อยละ 1 ของเนื .อที�

โดยประมาณแล้ว คู่สญัญาตกลงที�จะดําเนินการซื #อขายทรัพย์สินที�

ซื .อขายตอ่ไป โดยปรับราคาซื #อขายของทรัพย์สินที� ซื .อขายใหม่ และ
ไมเ่รียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่กนั 

4. ภาษีอากร 
และ
ค่าใช้จ่าย 

4.1 ผู้จะขายจะรับผิดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZเท่าจํานวนที�
บริษัท เอ็มเจพี และ บมจ. เมเจอร์ ต้องรับชําระตามสญัญาจะซื #อจะ
ขายทรัพย์สินที�ซื .อขายระหว่างบริษัท เอ็มเจพี และ บมจ. เมเจอร์ กบั
ผู้จะขาย ผู้จะซื .อตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธิZทรัพย์สินที�ซื .อขายสว่นที�เหลอื  

4.2 ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย และ ภาษี
เงินได้นิติบคุคลของตนเอง 

4.3 ผู้จะซื #อตกลงรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการโอนกรรมสิทธิZใน
ทรัพย์สินที�ซื .อขายเองทั #งสิ #น  

5. เงื�อนไข 5.1 การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื�อมี
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บังคับ
ก่อน 

การปฏิบัติตามเงื�อนไขบังคับก่อนตามที�ระบุดังต่อไปนี #ครบถ้วนทุก
ประการก่อนหรือในวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

(ก) เงื�อนไขบังคับก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย 

(1) คํารับรองของผู้จะขายถูกต้องและเป็นจริงทกุประการ ณ วนัที�
ลงนามในสญัญาฉบับนี # และวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อ
ขายเสร็จสมบูรณ์ 

(2) ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้จะ

ขาย (ถ้าจําเป็นต้องได้รับมติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้จะขาย) 
ได้อนุมัติการเข้าทําสัญญาและปฏิบัติตามข้อสัญญาต่างๆ 
ภายใต้สัญญาฉบับนี # รวมทั #งให้ดําเนินการอื�นใด ที�เกี�ยวข้อง
เพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อสัญญาต่างๆ 
ภายใต้สญัญาฉบบันี # 

(3) ลงนามในสัญญาโอนสิทธิและหน้าที�ภายใต้สัญญาเช่าและ

สัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และแจ้งบอกกล่าวการโอน
ดงักลา่วไปยงัผู้เช่ารายย่อย 

(4) ลงนามในสญัญาโอนสทิธิและหน้าที�ภายใต้สัญญาบริการของผู้

ให้บริการทั� วไป และแจ้งบอกกล่าวการโอนดังกล่าวไปยัง
คูส่ญัญาภายใต้สัญญาบริการของผู้ให้บริการทั�วไป 

(5) ลงนามในสญัญาโอนสทิธิภายใต้สัญญาบริการของผู้ให้บริการ

ทั� วไป เพื�อโอนสิทธิที�จะได้รับหนังสือคํ #าประกันธนาคาร และ
หนงัสือรับประกันผลงาน สิทธิเรียกร้องต่อการรับประกันผลงาน 
และการรับประกันความชํารุดบกพร่อง ซึ�งผู้จะขายมี ณ วันที�

การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ให้แก่ผู้จะซื .อ 
และแจ้งบอกกลา่วการโอนดงักลา่วไปยงัคู่สญัญาภายใต้สัญญา
บริการของผู้ให้บริการทั�วไป 

(6) ดําเนินการให้ผู้ รับประกันภัยแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยของ
ทรัพย์สินที�ซื .อขายให้ผู้จะซื .อเป็นผู้ รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักลา่วตามข้อกําหนดและเงื�อนไขเดิม โดยมีผลบงัคบั
ใช้ ณ วันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

(7) ดําเนินการขอเปลี�ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้งานตามใบรับรอง
การก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลื�อนย้ายอาคาร (แบบ 
อ. 6) ของโครงการ SJ Infinite กบัหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง
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ให้เป็นประเภทอาคารสาํนกังานให้เช่าให้แล้วเสร็จ 

(ข) เงื�อนไขบังคับก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของผู้จะซื .อ 

(1) คาํรับรองของผู้จะซื .อถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ ณ วนัที�ลง
นามในสญัญาฉบบันี # และวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขาย
เสร็จสมบูรณ์ 

(2) ลงนามในสัญญาโอนสิทธิและหน้าที�ภายใต้สัญญาเช่าและ

สัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย เพื�อรับโอนสิทธิและหน้าที�
ภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย 

(3) ลงนามในสญัญาโอนสทิธิและหน้าที�ภายใต้สัญญาบริการของผู้

ให้บริการทั� วไป เพื�อรับโอนสิทธิและหน้าที�ภายใต้สัญญา
บริการของผู้ให้บริการทั�วไป 

(4) ลงนามในสญัญาโอนสทิธิภายใต้สัญญาบริการของผู้ให้บริการ

ทั�วไป เพื�อรับโอนสิทธิที�จะได้รับหนงัสือคํ #าประกันธนาคาร และ
หนงัสือรับประกันผลงาน สิทธิเรียกร้องต่อการรับประกันผลงาน 
และการรับประกนัความชํารุดบกพร่องตา่งๆ  

(ค) เงื�อนไขบังคับก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของคูส่ญัญาทั #งสองฝ่าย 

(1) สัญญาซื .อขายอุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภคฯ ได้รับ
การลงนามโดยคูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายแล้ว  

(2) สัญญาธุรกรรมโครงการบางนา ได้รับการลงนามโดยคู่สญัญา
ทั #งสองฝ่ายแล้ว 

(3) สัญญาตกลงกระทําการได้รับการลงนามโดยคู่สญัญาทั #งสอง
ฝ่ายแล้ว 

(4) ผู้จะขายโอนและผู้ จะซื #อรับโอนสิทธิและหน้าที�ภายใต้สัญญา

บริหารจัดการอาคารให้แก่กองทรัสต์โดยการแปลงหนี #ใหม ่
โดยมีการลงนามในสญัญาที�เกี�ยวข้องโดยผู้จะขาย CBRE และผู้

จะซื .อแล้ว 

6. กาํหนด 
เวลาที�ได้
สิทธิ
ประโยชน์ 
หน้าที� 

6.1 ผู้จะขายมีสิทธิในการได้รับประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้าที� ความ
รับผิดชอบตอ่ภาระภาษี ภาระหนี #สนิ ภาระผูกพัน และความรับผิดต่างๆ ที�
เกิดขึ #นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกบัทรัพย์สินที�ซื .อขาย ซึ�งรวมถึงภายใต้สัญญา

เช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสัญญาบริการของผู้
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และความ
รับผิด 

ให้บริการทั�วไป ซึ�งเกิดขึ #นจนถึงเวลา 24.00 น. ของวนัก่อนวันที�การซื .อ
ขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์  

ทั #งนี # ความรับผิดชอบตอ่ภาระภาษี ภาระหนี #สนิ ภาระผูกพัน และความรับ
ผิดตา่งๆ ที�เกิดขึ #นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกบัทรัพย์สินที� ซื .อขายตามที�กําหนด
ในวรรคหนึ�ง รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง 

(ก) คา่สาธารณปูโภคตา่งๆ เช่น คา่นํ #า คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์ 

(ข) ภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีที�ดิน ภาษีบํารุงท้องที� ภาษีป้าย 
และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) 

(ค) บรรดาความรับผิดต่างๆ เกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินที� ซื .อขายที�เกิดขึ #น
เนื�องจากการประเมินของหนว่ยราชการที�เกี�ยวข้อง 

(ง) บรรดาหนี #สนิตา่งๆ ที�อาจบงัคบัชําระได้จากทรัพย์สินที�ซื .อขาย 

(จ) หน้าที� และภาระภาษี ภาระหนี #สนิ ภาระผูกพัน และความรับผิดต่างๆ 
ภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และ
สัญญาบริการของผู้ให้บริการทั�วไป และเบี #ยประกนัภยั 

6.2 ภายใต้เงื�อนไขความสําเร็จของการซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จ

สมบูรณ์ ผู้จะซื .อมีสิทธิในการได้รับประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้าที� 
ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิด
ตา่งๆ ที�เกิดขึ #นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกบัทรัพย์สินที�ซื .อขาย ซึ�งรวมถึงภายใต้
สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสัญญาบริการ

ของผู้ให้บริการทั�วไป ซึ�งเกิดขึ #นหลงัเวลา 24.00 น. ของวนัก่อนวันที�การ
ซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

6.3 หากผู้จะขายได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลภายนอก อาทิ ค่าเช่า 
ค่าบริการงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ ค่าเช่าภายใต้สัญญา

เช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย เงินชดใช้คา่เสยีหายหรือรายได้
อื�นใด ซึ�งเป็นผลประโยชน์ที�ผู้จะซื .อควรหรือมีสิทธิได้รับภายใต้สญัญานี # 
สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสัญญาบริการ

ของผู้ให้บริการทั� วไป ผู้จะขายจะแจ้งให้ผู้จะซื .อทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้จะซื .อภายใน 5 
(ห้า) วนัทําการ  

6.4 หาก ผู้จะซื .อได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลภายนอก อาทิ ค่าเช่า 
ค่าบริการงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ ค่าเช่าภายใต้สัญญา
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เช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย เงินชดใช้คา่เสยีหายหรือรายได้
อื�นใด ซึ�งเป็นผลประโยชน์ที�ผู้จะขายควรหรือมีสิทธิได้รับภายใต้สญัญานี # 
สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสัญญาบริการ

ของผู้ให้บริการทั� วไป ผู้จะซื .อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบเป็นลายลกัษณ์
อักษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้จะขายโดยไม่
ชกัช้า 

7. ข้อตกลง
กระทาํ
การ 

7.1 คู่สัญญาทั #งสองฝ่ายตกลงที�จะใช้ความพยายามอย่างดีที�สุดในการ
ดําเนินการให้ผู้เช่ารายย่อยยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อการโอนสิทธิ
และหน้าที�ของ ผู้จะขายให้แก่ผู้จะซื .อภายใต้สัญญาเช่าและสัญญา

บริการของผู้เช่ารายย่อย และให้ผู้จะซื .อเข้าเป็นคู่สญัญาตามสัญญา

เช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อยแทนผู้จะขายโดยเร็ว ในกรณีที�
ผู้เช่ารายย่อยได้ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อการโอนสิทธิและหน้าที�
ในก่อนหรือในวนัที�การซื #อขายทรัพย์สินที�ซื #อขายเสร็จสมบรูณ์ ผู้จะขายจะ
สง่มอบเงินประกันการเช่าและการบริการตามจํานวนที�กําหนดในสัญญา

เช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย (หากมี) และต้นฉบบักรมธรรม์
ประกนัภยัที�ออกภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย

ดังกล่าว ซึ�งได้สลกัหลังแก้ไขชื�อผู้ รับผลประโยชน์เป็นผู้จะซื .อแล้วตาม
ข้อกําหนดและเงื�อนไขเดิมให้แก่ผู้จะซื .อ (หากมี)  ในวันที�การซื #อขาย
ทรัพย์สนิที�ซื #อขายเสร็จสมบรูณ์  ในกรณีที�ผู้ เช่ารายย่อยได้ยินยอมดงักลา่ว
ภายหลงัวนัที�การซื #อขายทรัพย์สินที�ซื #อขายเสร็จสมบูรณ์  ผู้ จะขายจะส่ง
มอบเงินประกนัการเช่าและการบริการให้แก่ผู้จะซื #อภายใน 7 วนัทําการ นบั
แต่วนัที�ผู้ เช่ารายย่อยได้ให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อการโอน
สทิธิและหน้าที�ดงักลา่วแล้ว 

ทั #งนี # ผู้จะขายอาจโอนเงินประกนัการเช่าและการบริการดงักลา่ว โดยตกลง
ให้ผู้จะซื #อสามารถหกัจํานวนเงินดงักลา่วออกจากราคาซื .อขายที�จะชําระ
ให้แก่ผู้จะขายได้ 

7.2 คู่สัญญาทั #งสองฝ่ายตกลงที�จะใช้ความพยายามอย่างดีที�สุดในการ
ดําเนินการให้คู่สัญญาภายใต้สัญญาบริการของผู้ให้บริการทั� วไป

ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่การโอนสทิธิและหน้าที�ของผู้จะขายให้แก่
ผู้จะซื .อภายใต้สัญญาบริการของผู้ให้บริการทั� วไป และให้ผู้จะซื .อเข้า
เป็นคู่สัญญาตามสัญญาบริการของผู้ให้บริการทั� วไปแทนผู้จะขาย

โดยเร็ว และเมื�อคู่สญัญาภายใต้สัญญาบริการของผู้ให้บริการทั�วไปได้
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ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อการโอนสิทธิและหน้าที�ดงักลา่วแล้ว ผู้จะ

ขายจะส่งมอบเงินประกันตามจํานวนที�กําหนดในสัญญาบริการของผู้

ให้บริการทั�วไป (หากมี) ให้แก่ผู้จะซื .อ 

7.3 ภายใน 90 (เก้าสบิ) วนันบัจากวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จ

สมบูรณ์ ผู้จะขายตกลงที�จะดําเนินการให้คู่สญัญาภายใต้สัญญาบริการ

ของผู้ให้บริการทั� วไปตามรายชื�อที�กําหนดไว้ในสญัญา ออกหนงัสือคํ #า
ประกันธนาคาร และหนงัสือรับประกนัผลงานให้แก่ผู้จะซื .อ และให้ความ
ยินยอมตอ่การโอนสทิธิดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8. ข้อสัญญา
รับผิดชอ
บใช้ความ
เสียหาย 

8.1 ภายใต้บงัคบัข้อ 8.2 ข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 
รวมถึงกรรมการและพนกังานของคู่สญัญาดงักล่าวด้วย (โดยรวมเรียกว่า 
“คู่ สัญญาฝ่ายที� ได้รับความเสียหาย”) (ก) ได้รับความเสียหาย มีข้อ
เรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการดําเนินคดีใดๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�ง 
(“คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด”) อนัเนื�องมาจากหรือเกี�ยวข้องกบัการฝ่าฝืน
ข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรือคํารับประกันของคู่ สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด หรือ (ข) ต้องชําระ
ค่าเสียหายใดๆ แทนคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดไปก่อนโดยสจุริต อนัเป็น
ผลมาจากหรือเกี�ยวข้องกบัการผิดข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญา
นี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรือคํารับประกนัของคู่สัญญาฝ่ายที� ต้อง

รับผิดตามที�กําหนดในสญัญานี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดตกลงยินยอม
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกิดขึ #นจริงทั #งหมด 
(รวมทั #ง คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบักระบวนพิจารณาตามกฎหมาย คา่จ้างที�ปรึกษา
กฎหมาย ทนายความเพื�อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดังกล่าว) ให้แก่
คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน และจะชําระค่าเสียหาย 
และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวทั #งหมดภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที�
ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย หากคู่สัญญาฝ่ายที�

ต้องรับผิดไมไ่ด้รับแจ้งภายในระยะเวลาที�กําหนดในข้อ 8.2 ให้ถือวา่ความ
รับผิดของคู่สญัญาฝ่ายที�ต้องรับผิดเป็นอนัสิ #นสดุลง โดยคู่สัญญาฝ่ายที�

ได้รับความเสียหายไมอ่าจเรียกร้องใดๆ ได้จากคู่สญัญาฝ่ายที�ต้องรับผิด
อีกตอ่ไป 

8.2 คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุการณ์การปฏิบตัิผิด
ข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรือ คํารับประกันดงักล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดทราบโดยเร็วนบั
แต่วนัที�คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบ
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ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว แตท่ั #งนี # ต้องภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปีนบัแต่วันที�

การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยการแจ้งดงักลา่วต้อง
ระบุถึงรายละเอียด สาเหตุ และประมาณการของความเสียหายดงักล่าว
เป็นอยา่งน้อย โดยคูส่ญัญาทกุฝ่ายจะต้องร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางและ
ใช้ความพยายามอยา่งเต็มที�และกระทําการโดยสจุริตในการป้องกนัหรือลด
ความเสยีหายดงักลา่ว หากคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดไม่ได้รับแจ้งภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ดงักลา่ว ให้ถือว่าความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับ

ผิดเป็นอันสิ #นสุดลง โดยคู่ สัญญาฝ่ายที� ได้รับความเสียหายไม่อาจ
เรียกร้องใดๆ ได้จากคู่สัญญาฝ่ายที�ต้องรับผิดอีกตอ่ไป 

8.3 ความรับผิดของผู้จะขาย (ไมว่า่จะโดยสญัญา ละเมิด หรืออื�นใด) ที�เกิดขึ #น
จากหรือเกี�ยวเนื�องกับสญัญาฉบบันี # ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ รวมทั #งสิ #นแล้ว
จะต้องไมเ่กินกวา่จํานวนราคาซื .อขายที�ผู้จะขายได้รับจากผู้จะซื .อภายใต้
สญัญานี #  

ทั #งนี # คู่สัญญาฝ่ายที�ต้องรับผิดจะไม่มีความรับผิดในค่าเสียหายทางอ้อม 
คา่เสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายอื�นๆ นอกจากนี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับ

ผิดจะไม่ต้องรับผิดใดๆ หากเหตุดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของคู่สัญญาฝ่ายที� ได้รับความเสียหาย 
หรือเกิดจากเหตสุดุวิสยั 

8.4 เมื�อการซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ หากทรัพย์สินที� ซื .อ

ขายได้รับความเสยีหายใดๆ ที�เกิดขึ #นนบัจากวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�

ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์โดยมิได้มีเหตุจากความผิดของผู้จะขาย ผู้จะขาย

ไมต้่องรับผิดในความเสยีหายดงักลา่ว 

2) สัญญาซื .อขายอุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภค โครงการ เอสเจ อนิฟินิท วนั บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้จะขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  

ผู้จะซื .อ ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ (“กองทรัสต์”) โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั 
(มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็นผู้มีอํานาจกระทําแทน 
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1. คาํนิยาม เว้นแตข้่อความหรือบริบทในสญัญาฉบบันี #จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น ให้ถ้อยคาํที�
ระบตุอ่ไปนี #มีความหมาย ดงันี # 

กองทรัสต์ หมายถึง ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ 

การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อ
ขายเสร็จ
สมบูรณ์ 

หมายถึง การโอนกรรมสิทธิZในทรัพย์สินที� ซื .อขายให้แก่
ผู้จะซื .อ เมื�อการปฏิบัติตามข้อกําหนดและ
เงื�อนไขตา่งๆ ตามข้อ 2 ของสญัญาฉบบันี # และ
เงื�อนไขบงัคบัก่อนตามที�ได้ระบไุว้ในข้อ 5 ของ
สญัญาฉบบันี #เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

โครงการ SJ 
Infinite I 

หมายถึง อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตั #งอยู่ที� 349-349/79 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เอ็มเจพ ี หมายถึง บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี # จํากดั 

วันที�การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อ
ขายเสร็จ
สมบูรณ์ 

หมายถึง วนัที�คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายตกลงเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซึ�งเป็นวนัที�การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อ

ขายเสร็จสมบูรณ์เกิดขึ #น แต่ทั #งนี # ต้องไม่เกิน 
60 วันนับแต่วันที�จัดตั #งกองทรัสต์แล้วเสร็จ
ตามกฎหมาย 

ทรัพย์สินที�ซื .อ
ขาย 

หมายถึง ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี # ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียง
งานระบบและอปุกรณ์ที�ระบไุว้ในสญัญา 

(1) งานระบบไฟ้ฟ้า งานระบบนํ #าประปา 
ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บนัไดเลื�อน ระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั ระบบปรับอากาศระบบ
สขุาภิบาล ระบบระบายอากาศ ระบบ
รักษาความปลอดภยั ระบบงานวิศวกร 
อุปกรณ์ Turnstile Swinglane 900 
พร้อมบัตรเ ข้าอาคาร และบัตรเ ข้า
อาคารจอดรถ และระบบสาธารณปูโภค
อื�นๆ ทั #งหมดที�ติดตั #งและใช้งานอยู่ใน



ส่วนที� 2 หน้า 74 

หัวข้อ รายละเอียด 

โครงการ SJ Infinite I 

(2) อุปกรณ์ที�เกี�ยวข้อง รวมทั #งเฟอร์นิเจอร์ 
ทั #ง ห ม ด ที� ติ ด ตั #ง แ ล ะ ใ ช้ ง า น อ ยู่ ใ น
โครงการ SJ Infinite I 

ภาระผูกพัน หมายถึง การจํานอง ภาระติดพัน การจํานํา ภาระจํา
ยอม สิทธิยึดหน่วง รวมถึงสิทธิตามสัญญา
ใดๆ ที�บคุคลภายนอกมีอยู่เหนือทรัพย์สินที�
ซื .อขาย 

สัญญาจะซื .อจะ
ขายที�ดินพร้อม
สิ�งปลูกสร้าง 

หมายถึง สญัญาจะซื #อจะขายที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง 
โครงการ SJ Infinite I ระหวา่ง ผู้จะซื .อ และ
ผู้จะขาย 

สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ
ของผู้เช่าราย
ย่อย 

หมายถึง สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่าราย
ย่อยตามที�นิยามไว้ในสัญญาจะซื .อจะขาย
ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง  

สัญญาบริการ
ของผู้ให้บริการ
ทั�วไป 

หมายถึง สัญญาบริการของผู้ให้บริการทั� วไปตามที�
นิยามไว้ในสัญญาจะซื .อจะขายที�ดินพร้อม
สิ�งปลูกสร้าง 

 
2. การซื .อ

ขาย
ทรัพย์สิน
ที�ซื .อขาย 

ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขต่างๆ ของสญัญาฉบบันี # ผู้จะขายตกลงขายและ
ดําเนินการให้บริษัท เอ็มเจพี โอนกรรมสทิธิZในทรัพย์สินที� ซื .อขายให้แก่ผู้จะซื .อ 
และผู้จะซื .อตกลงซื #อทรัพย์สินที� ซื .อขายจากผู้ขายและตกลงรับโอนกรรมสิทธิZใน
ทรัพย์สินที�ซื .อขายจากบริษัท เอ็มเจพี โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ หรือข้อ
พิพาทใดๆ เว้นแตส่ัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสัญญา

บริการของผู้ให้บริการทั�วไป ที�ได้เปิดเผยข้อมลูแก่ผู้จะซื .อแล้ว 

การโอนกรรมสทิธิZในทรัพย์สินที� ซื .อขายจะเกิดขึ #นในวันที�การซื .อขายทรัพย์สิน

ที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์และคู่สญัญาตกลงให้ถือว่าได้มีการส่งมอบการครอบ
ครอบทรัพย์สินที�ซื .อขายในวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

3. ราคาซื .อ
ขาย 

คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายตกลงว่าราคาซื #อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเป็นเงินจํานวนรวม
ทั #งสิ #นประมาณไมเ่กิน 595.8 ล้านบาท (“ราคาซื .อขาย”) (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) 

4. ภาษีอากร ผู้จะซื .อตกลงรับผิดชอบภาษีมลูคา่เพิ�ม และคา่ใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการโอน
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และ
ค่าใช้จ่าย 

กรรมสทิธิZในทรัพย์สินที�ซื .อขายเองทั #งสิ #น 

5. เงื�อนไข
บังคับ
ก่อน 

5.1 การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื�อมี
การปฏิบัติตามเงื�อนไขบังคับก่อนตามที�ระบุดังต่อไปนี #ครบถ้วนทุก
ประการก่อนหรือในวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

(ก) เงื�อนไขบังคับก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย 

(1) คํารับรองของผู้จะขายถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ณ 
วนัที�ลงนามในสญัญาฉบบันี # และวันที�การซื .อขายทรัพย์สิน
ที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

(2) ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น
ของผู้จะขาย (ถ้าจําเป็นต้องได้รับมติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของผู้จะขาย) ได้อนมุตัิการเข้าทําสญัญาและปฏิบตัิตามข้อ
สญัญาต่างๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี # รวมทั #งให้ดําเนินการอื�น
ใด ที�เกี�ยวข้องเพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัิตามข้อ
สญัญาตา่งๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี # 

(ข) เงื�อนไขบังคับก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของผู้จะซื .อ 

คํารับรองของผู้จะซื .อถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ณ วนัที�ลง
นามในสญัญาฉบับนี # และวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขาย
เสร็จสมบูรณ์ 

(ค) เงื�อนไขบังคับก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของคูส่ญัญาทั #งสองฝ่าย 

สัญญาจะซื .อจะขายที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างได้รับการลงนาม
โดยคู่สัญญาทั #งสองฝ่ายแล้ว และการซื #อขายทรัพย์สินที�ซื #อขาย
ภายใต้สัญญาจะซื .อจะขายที� ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ตามที�กําหนดไว้ในสัญญาจะซื .อจะขายที�ดินพร้อมสิ� ง

ปลูกสร้างแล้ว 

6. กาํหนด 
เวลาที�ได้
สิทธิ
ประโยชน์ 
หน้าที� 
และความ

6.1 ผู้จะขายมีสิทธิในการได้รับประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้าที� ความ
รับผิดชอบตอ่ภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผกูพนั และความรับผิดต่างๆ ที�
เกิดขึ #นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินที� ซื .อขาย ซึ�งเกิดขึ #นจนถึงเวลา 
24.00 น. ของวนัก่อนวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์  

ทั #งนี # ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผกูพนั และความรับ
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รับผิด ผิดตา่งๆ ที�เกิดขึ #นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกบัทรัพย์สินที� ซื .อขายตามที�กําหนด
ในวรรคหนึ�ง รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง 

(ก) คา่สาธารณปูโภคตา่งๆ เช่น คา่นํ #า คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์ 

(ข) ภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีที�ดิน ภาษีบํารุงท้องที� ภาษีป้าย 
และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) 

(ค) บรรดาความรับผิดตา่งๆ เกี�ยวเนื�องกบัทรัพย์สินที� ซื .อขายที�เกิดขึ #น
เนื�องจากการประเมินของหนว่ยราชการที�เกี�ยวข้อง 

(ง) บรรดาหนี #สนิตา่งๆ ที�อาจบงัคบัชําระได้จากทรัพย์สินที�ซื .อขาย 

6.2 ภายใต้เงื�อนไขความสําเร็จของการซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จ

สมบูรณ์ ผู้จะซื .อมีสิทธิในการได้รับประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้าที� 
ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพนั และความรับผิด
ต่างๆ ที�เกิดขึ #นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินที� ซื .อขาย ซึ�งเกิดขึ #นหลงั
เวลา 24.00 น. ของวันก่อนวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จ
สมบูรณ์ 

6.3 หากผู้จะขายได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลภายนอก อาทิ ค่าเช่า 
ค่าบริการงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ เงินชดใช้ค่าเสียหาย
หรือรายได้อื�นใด ซึ�งเป็นผลประโยชน์ที�ผู้จะซื .อควรหรือมีสิทธิได้รับภายใต้
สญัญานี # ผู้จะขายจะแจ้งให้ผู้จะซื .อทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและตกลง
สง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วคืนให้แก่ผู้จะซื .อโดยไมช่กัช้า  

6.4 หาก ผู้จะซื .อได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลภายนอก อาทิ ค่าเช่า 
ค่าบริการงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ เงินชดใช้ค่าเสียหาย
หรือรายได้อื�นใด ซึ�งเป็นผลประโยชน์ที�ผู้จะขายควรหรือมีสทิธิได้รับภายใต้
สญัญานี # ผู้จะซื .อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและตกลง
สง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วคืนให้แก่ผู้จะขายโดยไมช่กัช้า 

7. ข้อสัญญา
รับผิด 
ชอบใช้
ความ
เสียหาย 

7.1 ภายใต้บงัคบัข้อ 7.2 ข้อ 7.3 และข้อ 7.4 ในกรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 
รวมถึงกรรมการและพนกังานของคู่สญัญาดงักล่าวด้วย (โดยรวมเรียกว่า 
“คู่ สัญญาฝ่ายที� ได้รับความเสียหาย”) (ก) ได้รับความเสียหาย มีข้อ
เรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการดําเนินคดีใดๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�ง 
(“คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด”) อนัเนื�องมาจากหรือเกี�ยวข้องกบัการฝ่าฝืน
ข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรือคํารับประกันของคู่ สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด หรือ (ข) ต้องชําระ
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ค่าเสียหายใดๆ แทนคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดไปก่อนโดยสจุริต อนัเป็น
ผลมาจากหรือเกี�ยวข้องกบัการผิดข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญา
นี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรือคํารับประกนัของคู่สัญญาฝ่ายที� ต้อง

รับผิดตามที�กําหนดในสญัญานี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดตกลงยินยอม
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกิดขึ #นจริงทั #งหมด 
(รวมทั #ง คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบักระบวนพิจารณาตามกฎหมาย คา่จ้างที�ปรึกษา
กฎหมาย ทนายความเพื�อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดังกล่าว) ให้แก่
คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน และจะชําระค่าเสียหาย 
และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวทั #งหมดภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที�
ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายที� ได้รับความเสียหาย ทั #งนี # หากคู่สัญญา

ฝ่ายที� ต้องรับผิดไม่ได้รับแจ้งภายในระยะเวลาที�กําหนดในข้อ 7.2 ให้ถือ
ว่าความรับผิดของคู่ สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดเป็นอันสิ #นสุดลง โดย
คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายไม่อาจเรียกร้องใดๆ ได้จากคู่สญัญา
ฝ่ายที�ต้องรับผิดอีกตอ่ไป 

7.2 คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุการณ์การปฏิบตัิผิด
ข้อกําหนด และ  /หรือ เงื�อนไขของ สญัญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรือคํารับประกนัดงักลา่วให้คู่สัญญาฝ่ายที�ต้องรับผิดทราบโดยเร็วนบัแต่
วนัที�คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบถึง
เหตุการณ์ดงักลา่ว แต่ทั #งนี # ต้องภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปีนบัแต่วันที�

การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยการแจ้งดงักลา่วต้อง
ระบุถึงรายละเอียด สาเหตุ และประมาณการของความเสียหายดงักล่าว
เป็นอยา่งน้อย โดยคูส่ญัญาทกุฝ่ายจะต้องร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางและ
ใช้ความพยายามอยา่งเต็มที�และกระทําการโดยสจุริตในการป้องกนัหรือลด
ความเสยีหายดงักลา่ว 

7.3 ความรับผิดของผู้จะขาย (ไมว่า่จะโดยสญัญา ละเมิด หรืออื�นใด) ที�เกิดขึ #น
จากหรือเกี�ยวเนื�องกบัสญัญาฉบบันี # ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ รวมทั #งสิ #นแล้ว
จะต้องไมเ่กินกวา่จํานวนราคาซื .อขายที�ผู้จะขายได้รับจากผู้จะซื .อภายใต้
สญัญานี # 

ทั #งนี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดจะไม่มีความรับผิดในค่าเสียหายทางอ้อม 
ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายอื�นๆ นอกจากนี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับ

ผิดจะไม่ต้องรับผิดใดๆ หากเหตุดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย 
หรือเกิดจากเหตสุดุวิสยั 
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7.4 เมื�อการซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ หากทรัพย์สินที� ซื .อ

ขายได้รับความเสยีหายใดๆ ที�เกิดขึ #นนบัจากวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�

ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์โดยมิได้มีเหตจุากความผิดของผู้จะขาย ผู้จะขาย

ไมต้่องรับผิดในความเสยีหายดงักลา่ว 

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

1) สัญญาจะซื .อจะขายอาคารและสิ�งปลูกสร้างโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้จะขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  

ผู้จะซื .อ ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ (“กองทรัสต์”) โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั 
(มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็นผู้มีอํานาจกระทําแทน 

1. คาํนิยาม เว้นแตข้่อความหรือบริบทในสญัญาฉบบันี #จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ให้ถ้อยคําที�
ระบตุอ่ไปนี #มีความหมาย ดงันี # 

กองทรัสต์ หมายถึง ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ 

การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อ
ขายเสร็จ
สมบูรณ์ 

หมายถึง การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZในทรัพย์สินที�

ซื .อขายให้แก่ ผู้จะซื .อที�สํานักงานที�ดินที�
เกี�ยวข้องตามสัญญานี # รวมทั #งการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขต่างๆ ตามข้อ 2 
ทั #งนี # ภายหลงัจากที�คู่สญัญาทั #งสองฝ่ายได้
ปฏิบตัิตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนตามที�ได้ระบไุว้
ในข้อ 5 เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

คาํรับรองของผู้
จะขาย 

หมายถึง คํารับรอง รับประกนั และ/หรือ คํายืนยนัของ
ผู้จะขายตามที�ระบใุนสญัญาฉบบันี # 

โครงการบางนา หมายถึง อาคารสํานักงาน บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ ตั #งอยู่ที� ถนนบางนา -ตราด กม .7  หมู่
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ที� 13  แขวงบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมทุรปราการ 

คาํรับรองของผู้
จะซื .อ 

หมายถึง คํารับรอง รับประกนั และ/หรือ คํายืนยนัของ
ผู้จะซื .อตามที�ระบใุนสญัญาฉบบันี # 

เงื�อนไขบังคับ
ก่อน 

หมายถึง เ งื� อนไขบังคับก่อนสําห รับการซื .อขาย

ทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ตามที�ระบุ
ในข้อ 2 

ภาระผูกพัน หมายถึง การจํานอง ภาระติดพนั การจํานํา ภาระจํา
ยอม สิทธิยึดหน่วง รวมถึงสิทธิตามสญัญา
ใดๆ ที�บคุคลภายนอกมีอยู่เหนือทรัพย์สินที�
ซื .อขาย 

ทรัพย์สินที�ซื .อ
ขาย 

หมายถึง โครงการบางนา และสิ�งปลูกสร้างอื�นๆ ซึ�ง
รวมถึงอาคารและสิ�งปลูกสร้างปรากฏตาม
ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร 
หรือเคลื�อนย้ายอาคาร เลขที� 6/2557 (แบบ 
อ.6) ออกให้ ณ วนัที� 19 พฤศจิกายน 2557 
ให้แก่ผู้จะขาย 

วันที�การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อ
ขายเสร็จ
สมบูรณ์ 

หมายถึง วันที�คู่สัญญาทั #งสองฝ่ายตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ซึ� ง เ ป็นวัน ที�การซื .อขาย

ทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์เกิดขึ #น 
แต่ทั #งนี # ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่
วนัที�จดัตั #งกองทรัสต์แล้วเสร็จตามกฎหมาย 

ราคาซื .อขาย มีความหมายตามที�ระบไุว้ในข้อ � ของสญัญาฉบบันี # 

สัญญาเช่าที�ดนิ หมายถึง สญัญาเช่าที�ดินโครงการ บางนา บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ ระหวา่ง ผู้จะซื .อ และผู้จะขาย 

ผู้เช่ารายย่อย หมายถึง ผู้ เช่าพื #นที�ภายในโครงการบางนา  ภายใต้
สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่า
รายย่อย 
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สัญญาธุรกรรม หมายถึง (1) สัญญาเช่าที�ดิน 

(2) สัญญาซื .อขายอุปกรณ์และงาน
ระบบสาธารณูปโภคฯ  

สัญญาซื .อขาย
อุปกรณ์และ
งานระบบ
สาธารณูปโภค
ฯ 

หมายถึง สญัญาซื #อขายอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และงาน
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ บางนา 
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์  ระหว่าง ผู้จะซื .อ และ
ผู้จะขาย 

สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ
ของผู้เช่าราย
ย่อย 

หมายถึง สัญญาเช่าพื #นที�  และสัญญาให้บริการใน
โครงการบางนา  ระหว่าง ผู้จะขาย และผู้

เช่ารายย่อย และสญัญาดงักลา่วยงัคงมีผล
ใช้บงัคบัอยู่ในวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�
ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์  

สัญญาบริการ
ของผู้ให้บริการ
ทั�วไป 

หมายถึง สัญญาที�ผู้จะขายมีอยู่กับบุคคลภายนอก
เพื�อรับบริการต่างๆ การรับประกัน และการ
ซ่อมบํารุงของทรัพย์สินที� ซื .อขาย ตลอดจน
สัญญาต่างๆ ที� เ กี�ยวข้องกับการบริหาร
จดัการทรัพย์สินที� ซื .อขายระหว่างผู้จะขาย

และบุคคลภายนอก และสัญญาดังกล่าว
ยงัคงมีผลใช้บงัคับอยู่ ณ วันที�การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

 
2. การซื .อ

ขาย
ทรัพย์สิน
ที�ซื .อขาย
เสร็จ
สมบูรณ์ 

ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขตา่งๆ ของสญัญาฉบบันี # ผู้จะขายตกลงขายและโอน
กรรมสิทธิZในทรัพย์สินที� ซื .อขายให้แก่ผู้จะซื .อ และผู้จะซื .อตกลงซื #อและรับการ
โอนกรรมสทิธิZในทรัพย์สินที�ซื .อขายจากผู้จะขาย โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ 
นอกเหนือจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสัญญา

บริการของผู้ให้บริการทั�วไปที�ผู้จะขายได้เปิดเผยแก่ผู้จะซื .อแล้ว 

การโอนกรรมสทิธิZในทรัพย์สินที� ซื .อขายจะเกิดขึ #นในวันที�การซื .อขายทรัพย์สิน

ที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ และคู่สญัญาตกลงให้ถือว่าได้มีการส่งมอบการครอบ
ครอบทรัพย์สินที�ซื .อขายในวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

3. ราคาซื .อ
ขาย 

คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายตกลงว่าราคาซื #อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเป็นเงินจํานวนรวม
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ทั #งสิ #นประมาณไมเ่กิน 188.7 ล้านบาท (“ราคาซื .อขาย”) 

4. ภาษีอากร 
และ
ค่าใช้จ่าย 

ผู้จะซื .อตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZทรัพย์สินที�

ซื .อขาย และค่าใช้จ่ายอื�นใดที� เกี�ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZ

ทรัพย์สินที� ซื .อขายเองทั #งสิ #น และผู้จะขายตกลงรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที�จ่าย 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบคุคลของตนเอง 

5. เงื�อนไข
บังคับ
ก่อน 

5.1 การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์จะเสร็จสมบรูณ์ต่อเมื�อมี
การปฏิบัติตามเงื�อนไขบังคับก่อนตามที�ระบุดังต่อไปนี #ครบถ้วนทุก
ประการก่อนหรือในวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

(ก) เงื�อนไขบังคับก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย 

(1) คาํรับรองของผู้จะขายถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ ณ 
วันที�ลงนามในสัญญาฉบับนี # และวันที� การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

(2) ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของผู้จะขาย (ถ้าจําเป็นต้องได้รับมติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของผู้จะขาย) ได้อนมุตัิการเข้าทําสญัญาและปฏิบตัิตามข้อ
สญัญาตา่งๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี # รวมทั #งให้ดําเนินการอื�น
ใด ที�เกี�ยวข้องเพื�อให้บรรลวุตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิตาม
ข้อสญัญาตา่งๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี # 

(3) ดําเนินการโอนสิทธิและหน้าที�ภายใต้สัญญาเช่าและ

สัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อยเพื�อให้ผู้จะซื .อเข้าเป็น
คู่สญัญาในสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่าราย

ย่อยต่อจากผู้จะขาย รวมถึงดําเนินการให้ผู้เช่ารายย่อย

ให้ความยินยอมตอ่การโอนสทิธิและหน้าที�ดงักลา่วเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  

(4) ลงนามในสัญญาสิทธิและหน้าที�ภายใต้สัญญาบริการ

ของผู้ให้บริการทั�วไป และแจ้งบอกกลา่วการโอนดงักลา่ว
ไปยังคู่สัญญาภายใต้สัญญาบริการของผู้ให้บริการ
ทั�วไป 

(5) ลงนามในสัญญาโอนสิทธิภายใต้สัญญาบริการของผู้

ให้บริการทั�วไป เพื�อโอนสิทธิที�จะได้รับหนงัสือคํ #าประกัน
ธนาคาร และหนงัสอืรับประกนัผลงาน สทิธิเรียกร้องตอ่การ
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รับประกันผลงาน และการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ซึ�งผู้จะขายมี ณ วันที�การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขาย

เสร็จสมบูรณ์ให้แก่ผู้จะซื .อ และแจ้งบอกกล่าวการโอน
ดังกล่าวไปยังคู่สัญญาภายใต้สัญญาบริการของผู้
ให้บริการทั�วไป 

(6) ดาํเนินการให้ผู้ รับประกนัภยัแก้ไขกรมธรรม์ประกนัภยัของ
ทรัพย์สินที� ซื .อขายให้ผู้จะซื .อเป็นผู้ รับผลประโยชน์ใน
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามข้อกําหนดและเงื�อนไข
เดิม โดยมีผลบงัคบัใช้ ณ วันที�การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อ
ขายเสร็จสมบูรณ์ 

(ข) เงื�อนไขบังคับก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของผู้จะซื .อ 

(�) คํารับรองของผู้จะซื .อถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ณ 
วันที�ลงนามในสัญญาฉบับนี # และวันที� การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

(v) ลงนามในสัญญาโอนสิทธิและหน้าที�ภายใต้สัญญาเช่า

และสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย เพื�อรับโอนสิทธิ
และหน้าที�ภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้
เช่ารายย่อย 

(�) ลงนามในสญัญาโอนสทิธิและหน้าที�ภายใต้สัญญาบริการ

ของผู้ให้บริการทั� วไป เพื�อรับโอนสิทธิและหน้าที�ภายใต้
สัญญาบริการของผู้ให้บริการทั�วไป 

(�) ลงนามในสัญญาโอนสิทธิภายใต้สัญญาบริการของผู้

ให้บริการทั� วไป เพื�อรับโอนสิทธิที�จะได้รับหนังสือคํ #า
ประกนัธนาคาร และหนงัสอืรับประกนัผลงาน สทิธิเรียกร้อง
ต่อการรับประกันผลงาน และการรับประกันความชํารุด
บกพร่องตา่งๆ 

(ค) เงื�อนไขบังคับก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของคู่สญัญาทั #งสอง
ฝ่าย 

(1) สัญญาธุรกรรมได้รับการลงนามโดยคู่สญัญาทั #งสองฝ่าย
แล้ว และได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าในทรัพย์ที�เช่า
ให้แก่ผู้จะซื .อตามที�กําหนดในสัญญาเช่าที�ดินแล้ว 

(2) สัญญาแต่งตั .งผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์เ พื�อบริหาร
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โครงการบางนา ระหวา่ง ผู้จะซื .อ และผู้จะขาย (ในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) ได้รับการลงนามโดยคู่สญัญาทั #ง
สองฝ่ายแล้ว 

6. กาํหนด 
เวลาที�ได้
สิทธิ
ประโยชน์ 
หน้าที� 
และความ
รับผิด 

6.1 ผู้จะขายมีสิทธิในการได้รับประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้าที� ความ
รับผิดชอบตอ่ภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิดต่างๆ 
ที�เกิดขึ #นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินที� ซื .อขาย ซึ�งรวมถึงภายใต้
สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสัญญาบริการ

ของผู้ให้บริการทั�วไป ซึ�งเกิดขึ #นจนถึงเวลา 24.00 น. ของวนัก่อนวันที�
การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์  

ทั #งนี # ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความ
รับผิดต่างๆ ที�เกิดขึ #นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินที� ซื .อขายตามที�
กําหนดในวรรคหนึ�ง รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง 

(ก) คา่สาธารณปูโภคตา่งๆ เช่น คา่นํ #า คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์ 

(ข) ภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีที�ดิน ภาษีบํารุงท้องที� ภาษีป้าย 
และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) 

(ค) บรรดาความรับผิดต่างๆ เกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินที� ซื .อขายที�
เกิดขึ #นเนื�องจากการประเมินของหนว่ยราชการที�เกี�ยวข้อง 

(ง) บรรดาหนี #สนิตา่งๆ ที�อาจบงัคบัชําระได้จากทรัพย์สินที�ซื .อขาย 

(จ) หน้าที� และภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิด
ต่างๆ ภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย 

และสัญญาบริการของผู้ให้บริการทั�วไป และเบี #ยประกนัภยั 

6.2 ภายใต้เงื�อนไขความสําเร็จของการซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จ

สมบูรณ์ ผู้จะซื .อมีสิทธิในการได้รับประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้าที� 
ความรับผิดชอบตอ่ภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิด
ต่างๆ ที�เกิดขึ #นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินที� ซื .อขาย ซึ�งรวมถึง
ภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสัญญา

บริการของผู้ให้บริการทั�วไป ซึ�งเกิดขึ #นหลงัเวลา 24.00 น. ของวนัก่อน
วันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

6.3 หากผู้จะขายได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลภายนอก อาทิ ค่าเช่า 
คา่บริการงานระบบสาธารณปูโภค เงินประกนัใดๆ ค่าเช่าภายใต้สัญญา

เช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย เงินชดใช้ค่าเสียหายหรือ
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รายได้อื�นใด ซึ�งเป็นผลประโยชน์ที�ผู้จะซื .อควรหรือมีสิทธิได้รับภายใต้
สญัญานี # สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสัญญา

บริการของผู้ให้บริการทั�วไป ผู้จะขายจะแจ้งให้ผู้จะซื .อทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและตกลงสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วคืนให้แก่ผู้จะซื .อโดย
ไมช่กัช้า  

6.4 หากผู้จะซื .อได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลภายนอก อาทิ ค่าเช่า 
คา่บริการงานระบบสาธารณปูโภค เงินประกนัใดๆ ค่าเช่าภายใต้สัญญา

เช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย เงินชดใช้ค่าเสียหายหรือ
รายได้อื�นใด ซึ�งเป็นผลประโยชน์ที�ผู้จะขายควรหรือมีสิทธิได้รับภายใต้
สญัญานี # สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสัญญา

บริการของผู้ให้บริการทั�วไป ผู้จะซื .อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวคืนให้แก่ผู้จะขาย

โดยไมช่กัช้า 

7. ข้อตกลง
กระทาํ
การ 

7.1 คู่สัญญาทั #งสองฝ่ายตกลงที�จะใช้ความพยายามอย่างดีที�สุดในการ
ดําเนินการให้คู่สัญญาภายใต้สัญญาบริการของผู้ให้บริการทั� วไป

ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อการโอนสิทธิและหน้าที�ของผู้จะขาย

ให้แก่ผู้จะซื .อภายใต้สัญญาบริการของผู้ให้บริการทั� วไป และให้ผู้จะ

ซื .อเข้าเป็นคู่สญัญาตามสัญญาบริการของผู้ให้บริการทั�วไปแทนผู้จะ

ขายโดยเร็ว และเมื�อคู่สญัญาภายใต้สัญญาบริการของผู้ให้บริการ

ทั�วไปได้ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อการโอนสิทธิและหน้าที�ดงักลา่ว
แล้ว ผู้จะขายจะส่งมอบเงินประกันตามจํานวนที�กําหนดในสัญญา

บริการของผู้ให้บริการทั�วไป (หากมี) ให้แก่ผู้จะซื .อ 

7.2 ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขาย

เสร็จสมบูรณ์ ผู้จะขายตกลงที�จะดําเนินการให้คู่สญัญาภายใต้สัญญา

บริการของผู้ให้บริการทั� วไปตามรายชื�อที�กําหนดไว้ในสญัญา ออก
หนังสือคํ #าประกันธนาคาร และหนังสือรับประกันผลงานให้แก่ผู้จะซื .อ 
และให้ความยินยอมตอ่การโอนสทิธิดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8. ข้อสัญญา
รับผิดชอ
บใช้ความ
เสียหาย 

8.1 ภายใต้บงัคบัข้อ 8.2 ข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ�ง รวมถึงกรรมการและพนกังานของคู่สญัญาดงักลา่วด้วย (โดยรวม
เรียกว่า “คู่ สัญญาฝ่ายที� ได้รับความเสียหาย”) (ก) ได้รับความ
เสยีหาย มีข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการดําเนินคดีใดๆ ตอ่คูส่ญัญาอีก
ฝ่ายหนึ�ง (“คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด”) อนัเนื�องมาจากหรือเกี�ยวข้อง
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กบัการฝ่าฝืนข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญานี # รวมถึงการผิด
คํารับรอง และ/หรือคํารับประกันของคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด หรือ 
(ข) ต้องชําระค่าเสียหายใดๆ แทนคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดไปก่อน
โดยสจุริต อนัเป็นผลมาจากหรือเกี�ยวข้องกับการผิดข้อกําหนด และ/
หรือ เงื�อนไขของสัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรือคํา
รับประกันของคู่ สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดตามที�กําหนดในสญัญานี # 
คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกิดขึ #นจริงทั #งหมด (รวมทั #ง ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้างที�ปรึกษากฎหมาย ทนายความ
เพื�อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดงักลา่ว) ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับ

ความเสียหายจนครบถ้วน และจะชําระคา่เสยีหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวทั #งหมดภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที�ได้รับแจ้งจาก
คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย ทั #งนี # หากคู่สัญญาฝ่ายที�ต้องรับ

ผิดไม่ได้รับแจ้งภายในระยะเวลาที�กําหนดในข้อ 8.2 ให้ถือว่าความรับ
ผิดของคู่สัญญาฝ่ายที�ต้องรับผิดเป็นอนัสิ #นสดุลง โดยคู่สัญญาฝ่ายที�

ได้รับความเสียหายไมอ่าจเรียกร้องใดๆ ได้จากคู่สญัญาฝ่ายที�ต้องรับ
ผิดอีกตอ่ไป   

8.2 คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายจะต้องแจ้งเหตกุารณ์การปฏิบตัิผิด
ข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรือ คํารับประกนัดงักลา่วให้คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดทราบโดยเร็วนบั
แตว่นัที�คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบ
ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว แต่ทั #งนี # ต้องภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปีนบัแต่
วันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยการแจ้งดงักลา่ว
ต้องระบุถึงรายละเอียด สาเหตุ และประมาณการของความเสียหาย
ดงักล่าวเป็นอย่างน้อย โดยคู่สญัญาทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางและใช้ความพยายามอยา่งเต็มที�และกระทําการโดยสจุริตในการ
ป้องกันหรือลดความเสียหายดังกล่าว หากคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด

ไม่ได้รับแจ้งภายในระยะเวลา 2 ปี ดังกล่าว ให้ถือว่าความรับผิดของ
คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดเป็นอนัสิ #นสดุลง โดยคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับ

ความเสียหายไมอ่าจเรียกร้องใดๆ ได้จากคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดอีก
ตอ่ไป 

8.3 ความรับผิดของผู้จะขาย (ไม่ว่าจะโดยสัญญา ละเมิด หรืออื�นใด) ที�
เกิดขึ #นจากหรือเกี�ยวเนื�องกบัสญัญาฉบบันี # ไมว่า่จะในกรณีใดๆ รวมทั #งสิ #น
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แล้วจะต้องไม่เกินกว่าจํานวนราคาซื .อขายที�ผู้จะขายได้รับจากผู้จะซื .อ

ภายใต้สญัญานี # 

ทั #งนี # คู่สัญญาฝ่ายที�ต้องรับผิดจะไมม่ีความรับผิดในคา่เสยีหายทางอ้อม 
คา่เสยีหายพิเศษ หรือคา่เสยีหายอื�นๆ นอกจากนี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับ

ผิดจะไม่ต้องรับผิดใดๆ หากเหตุดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย 
หรือเกิดจากเหตสุดุวิสยั 

8.4 เมื�อการซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ หากทรัพย์สินที� ซื .อ

ขายได้รับความเสยีหายใดๆ ที�เกิดขึ #นนบัจากวันที�การซื .อขายทรัพย์สิน

ที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์โดยมิได้มีเหตุจากความผิดของผู้จะขาย ผู้จะ

ขายไมต้่องรับผิดในความเสยีหายดงักลา่ว 

2) สัญญาซื .อขายอุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภคโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้จะขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  

ผู้จะซื .อ ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ (“กองทรัสต์”) โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั 
(มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็นผู้มีอํานาจกระทําแทน 

1. คาํนิยาม เว้นแตข้่อความหรือบริบทในสญัญาฉบบันี #จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ให้ถ้อยคําที�
ระบตุอ่ไปนี #มีความหมาย ดงันี # 

กองทรัสต์ หมายถึง ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ 

การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อขาย
เสร็จสมบูรณ์ 

หมายถึง การโอนกรรมสิทธิZในทรัพย์สินที� ซื .อขาย

ใ ห้ แ ก่ ผู้ จ ะ ซื .อ  เ มื� อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อกําหนดและเงื�อนไขตา่งๆ ตามข้อ 2 และ
เงื�อนไขบังคับก่อนตามที�ได้ระบุไว้ในข้อ 5 
เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
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โครงการบางนา หมายถึง อาคารสํานักงาน บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ ตั #งอยู่ที� ถนนบางนา-ตราด กม.7
หมู่ ที�  13 แขวงบางแก้ว อําเภอบางพล ี
จงัหวดัสมทุรปราการ 

วันที�การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อขาย
เสร็จสมบูรณ์ 

หมายถึง วันที�คู่สัญญาทั #งสองฝ่ายตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ� ง เ ป็นวันที�การซื .อขาย

ทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์เกิดขึ #น 
แต่ทั #งนี # ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนันบัแต่
วัน ที� จัด ตั #งกองท รัส ต์แ ล้ ว เ ส ร็ จ ต า ม
กฎหมาย 

ทรัพย์สินที�ซื .อขาย หมายถึง ทรัพย์สินดงัต่อไปนี # ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงงานระบบและอุปกรณ์ที�ระบุไว้ใน
สญัญา 

(1) งานระบบไฟ้ฟ้า งานระบบนํ #าประปา 
ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื�อน 
ระบบป้องกันอัคคีภัย  ระบบปรับ
อากาศระบบสขุาภิบาล ระบบระบาย
อากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย 
ระบบงานวิศวกร อปุกรณ์ พร้อมบตัร
เข้าอาคาร และบัตรเข้าอาคารจอด
รถ และระบบสาธารณูปโภคอื�นๆ 
ทั #งหมดที�ติดตั #งและใช้งานอยู่ ใน
โครงการบางนา  

(2) อุ ป ก ร ณ์ ที� เ กี� ย ว ข้ อ ง  ร ว ม ทั #ง
เฟอร์นิเจอร์ ทั #งหมดที�ติดตั #งและใช้
งานอยูใ่นโครงการบางนา  

ภาระผูกพัน หมายถึง การจํานอง ภาระติดพนั การจํานํา ภาระจํา
ยอม สิทธิยึดหน่วง รวมถึงสิทธิตามสญัญา
ใดๆ ที�บุคคลภายนอกมีอยู่เหนือทรัพย์สิน
ที�ซื .อขาย 
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สัญญาเช่าที�ดนิ หมายถึง สญัญาเช่าที�ดินโครงการ บางนา บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ ระหวา่ง ผู้จะซื .อ และผู้จะขาย 

สัญญาจะซื .อจะ
ขายอาคารและสิ�ง
ปลูกสร้าง 

หมายถึง สัญญาจะซื #อจะขายอาคารและสิ�งปลูก
สร้าง โครงการ บางนา บิสซิ เนส คอม
เพลก็ซ์ ระหวา่ง ผู้จะซื .อ และผู้จะขาย 

สัญญาธุรกรรม หมายถึง (1) สัญญาเช่าที�ดนิ  

(2) สัญญาจะซื .อจะขายอาคารและสิ�ง
ปลูกสร้าง 

สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการของ
ผู้เช่ารายย่อย 

หมายถึง สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่าราย
ยอ่ยตามที�นิยามไว้ในสัญญาจะซื .อจะขาย
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง  

สัญญาบริการของ
ผู้ให้บริการทั�วไป 

หมายถึง สัญญาบริการของผู้ให้บริการทั� วไป
ตามที�นิยามไว้ในสัญญาจะซื .อจะขาย
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 

 
2. การซื .อ

ขาย
ทรัพย์สิน
ที�ซื .อขาย
เสร็จ
สมบูรณ์ 

ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขตา่งๆ ของสญัญาฉบบันี # ผู้จะขายตกลงขายและโอน
กรรมสิทธิZในทรัพย์สินที� ซื .อขายให้แก่ผู้จะซื .อ และผู้จะซื .อตกลงซื #อและรับการ
โอนกรรมสทิธิZในทรัพย์สินที�ซื .อขายจากผู้จะขาย โดยปราศจากภาระผูกพนัใดๆ 
การโอนกรรมสทิธิZในทรัพย์สินที� ซื .อขายจะเกิดขึ #นในวันที�การซื .อขายทรัพย์สิน

ที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์และคู่สญัญาตกลงให้ถือว่าได้มีการส่งมอบการครอบ
ครอบทรัพย์สินที�ซื .อขายในวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

3. ราคาซื .อ
ขาย 

คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายตกลงว่าราคาซื #อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเป็นเงินจํานวนรวม
ทั #งสิ #นประมาณไมเ่กิน 54.8 ล้านบาท (“ราคาซื .อขาย”) (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) 

4. ภาษีอากร 
และ
ค่าใช้จ่าย 

ผู้จะซื .อตกลงรับผิดชอบภาษีมลูคา่เพิ�ม และคา่ใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการโอน
กรรมสทิธิZในทรัพย์สินที�ซื .อขายเองทั #งสิ #น 

5. เงื�อนไข
บังคับ
ก่อน 

5.1 การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื�อมี
การปฏิบตัิตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนตามที�ระบดุงัต่อไปนี #ครบถ้วนทกุประการ
ก่อนหรือในวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 
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(ก) เงื�อนไขบงัคบัก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย 

(1) คํารับรองของผู้ จะขายถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ  ณ 
วันที�ลงนามในสัญญาฉบับนี # และวันที� การซื .อขาย
ทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ 

(2) ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของ
ผู้จะขาย (ถ้าจําเป็นต้องได้รับมติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้
จะขาย) ได้อนุมัติการเข้าทําสัญญาและปฏิบัติตามข้อ
สญัญาต่างๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี # รวมทั #งให้ดําเนินการอื�น
ใด ที�เกี�ยวข้องเพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัิตามข้อ
สญัญาตา่งๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี # 

(ข) เงื�อนไขบงัคบัก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของผู้จะซื .อ 

คํารับรองของผู้จะซื #อถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ ณ วนัที�ลงนาม
ในสญัญาฉบบันี # และวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จ
สมบูรณ์ 

(ค) เงื�อนไขบงัคบัก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของคูส่ญัญาทั #งสองฝ่าย 

สัญญาธุรกรรมได้รับการลงนามโดยคูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายแล้ว และ
การเช่าที�ดินภายใต้สัญญาเช่าที�ดิน เสร็จสมบรูณ์ตามที�กําหนดไว้
ในสัญญาเช่าที�ดินแล้ว 

6. กาํหนด 
เวลาที�ได้
สิทธิ
ประโยชน์ 
หน้าที� 
และความ
รับผิด 

6.1 ผู้จะขายมีสิทธิในการได้รับประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้าที� ความ
รับผิดชอบตอ่ภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผกูพนั และความรับผิดต่างๆ ที�
เกิดขึ #นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินที� ซื .อขาย ซึ�งเกิดขึ #นจนถึงเวลา 
24.00 น. ของวนัก่อนวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์  

ทั #งนี # ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผกูพนั และความรับ
ผิดตา่งๆ ที�เกิดขึ #นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกบัทรัพย์สินที� ซื .อขายตามที�กําหนด
ในวรรคหนึ�ง รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง 

(ก) คา่สาธารณปูโภคตา่งๆ เช่น คา่นํ #า คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์ 

(ข) ภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีที�ดิน ภาษีบํารุงท้องที� ภาษีป้าย 
และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) 

(ค) บรรดาความรับผิดตา่งๆ เกี�ยวเนื�องกบัทรัพย์สินที� ซื .อขายที�เกิดขึ #น
เนื�องจากการประเมินของหนว่ยราชการที�เกี�ยวข้อง 
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(ง) บรรดาหนี #สนิตา่งๆ ที�อาจบงัคบัชําระได้จากทรัพย์สินที�ซื .อขาย 

6.2 ภายใต้เงื�อนไขความสําเร็จของการซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จ

สมบูรณ์ ผู้จะซื .อมีสิทธิในการได้รับประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้าที� 
ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพนั และความรับผิด
ต่างๆ ที�เกิดขึ #นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินที� ซื .อขาย ซึ�งเกิดขึ #นหลงั
เวลา 24.00 น. ของวันก่อนวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จ
สมบูรณ์ 

6.3 หากผู้จะขายได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลภายนอก อาทิ ค่าเช่า 
ค่าบริการงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ เงินชดใช้ค่าเสียหาย
หรือรายได้อื�นใด ซึ�งเป็นผลประโยชน์ที�ผู้จะซื .อควรหรือมีสิทธิได้รับภายใต้
สญัญานี # ผู้จะขายจะแจ้งให้ผู้จะซื .อทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและตกลง
สง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วคืนให้แก่ผู้จะซื .อโดยไมช่กัช้า  

6.4 หาก ผู้จะซื .อได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลภายนอก อาทิ ค่าเช่า 
ค่าบริการงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ เงินชดใช้ค่าเสียหาย
หรือรายได้อื�นใด ซึ�งเป็นผลประโยชน์ที�ผู้จะขายควรหรือมีสทิธิได้รับภายใต้
สญัญานี # ผู้จะซื .อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและตกลง
สง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วคืนให้แก่ผู้จะขายโดยไมช่กัช้า  

7. ข้อสัญญา
รับผิดชอ
บใช้ความ
เสียหาย 

7.1 ภายใต้บงัคบัข้อ 7.2 ข้อ 7.3 และข้อ 7.4 ในกรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 
รวมถึงกรรมการและพนกังานของคู่สญัญาดงักล่าวด้วย (โดยรวมเรียกว่า 
“คู่ สัญญาฝ่ายที� ได้รับความเสียหาย”) (ก) ได้รับความเสียหาย มีข้อ
เรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการดําเนินคดีใดๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�ง 
(“คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด”) อนัเนื�องมาจากหรือเกี�ยวข้องกบัการฝ่าฝืน
ข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรือคํารับประกันของคู่ สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด หรือ (ข) ต้องชําระ
ค่าเสียหายใดๆ แทนคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดไปก่อนโดยสจุริต อนัเป็น
ผลมาจากหรือเกี�ยวข้องกบัการผิดข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญา
นี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรือคํารับประกนัของคู่สัญญาฝ่ายที� ต้อง

รับผิดตามที�กําหนดในสญัญานี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดตกลงยินยอม
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกิดขึ #นจริงทั #งหมด 
(รวมทั #ง คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบักระบวนพิจารณาตามกฎหมาย คา่จ้างที�ปรึกษา
กฎหมาย ทนายความเพื�อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดังกล่าว) ให้แก่
คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน และจะชําระค่าเสียหาย 
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และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวทั #งหมดภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที�
ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย ทั #งนี # หากคูส่ญัญาฝ่าย
ที�ต้องรับผิดไม่ได้รับแจ้งภายในระยะเวลาที�กําหนดในข้อ 7.2 ให้ถือว่า
ความรับผิดของคู่สญัญาฝ่ายที�ต้องรับผิดเป็นอนัสิ #นสุดลง โดยคู่สญัญา
ฝ่ายที�ได้รับความเสยีหายไมอ่าจเรียกร้องใดๆ ได้จากคูส่ญัญาฝ่ายที�ต้องรับ
ผิดอีกตอ่ไปตอ่ไป 

7.2 คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุการณ์การปฏิบตัิผิด
ข้อกําหนด และ  /หรือ เงื�อนไขของ สญัญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรือ  คํารับประกนัดงักลา่วให้คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดทราบโดยเร็วนบั

แต่วนัที�คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบ
ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว แตท่ั #งนี # ต้องภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปีนบัแต่วันที�

การซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยการแจ้งดงักล่าวต้อง
ระบุถึงรายละเอียด สาเหตุ และประมาณการของความเสียหายดงักล่าว
เป็นอยา่งน้อย โดยคูส่ญัญาทกุฝ่ายจะต้องร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางและ
ใช้ความพยายามอยา่งเต็มที�และกระทําการโดยสจุริตในการป้องกนัหรือลด
ความเสยีหายดงักลา่ว หากคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดไม่ได้รับแจ้งภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ดงักลา่ว ให้ถือว่าความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับ

ผิดเป็นอันสิ #นสุดลง โดยคู่ สัญญาฝ่ายที� ได้รับความเสียหายไม่อาจ
เรียกร้องใดๆ ได้จากคู่สัญญาฝ่ายที�ต้องรับผิดอีกตอ่ไป 

7.3 ความรับผิดของผู้จะขาย (ไมว่า่จะโดยสญัญา ละเมิด หรืออื�นใด) ที�เกิดขึ #น
จากหรือเกี�ยวเนื�องกับสญัญาฉบบันี # ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ รวมทั #งสิ #นแล้ว
จะต้องไมเ่กินกวา่จํานวนราคาซื .อขายที�ผู้จะขายได้รับจากผู้จะซื .อภายใต้
สญัญานี # 

ทั #งนี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดจะไม่มีความรับผิดในค่าเสียหายทางอ้อม 
ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายอื�นๆ นอกจากนี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับ

ผิดจะไม่ต้องรับผิดใดๆ หากเหตุดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย 
หรือเกิดจากเหตสุดุวิสยั 

7.4 เมื�อการซื .อขายทรัพย์สินที� ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์หากทรัพย์สินที� ซื .อ

ขายได้รับความเสยีหายใดๆ ที�เกิดขึ #นนบัจากวันที�การซื .อขายทรัพย์สินที�

ซื .อขายเสร็จสมบูรณ์โดยมิได้มีเหตจุากความผิดของผู้จะขาย ผู้จะขาย

ไมต้่องรับผิดในความเสยีหายดงักลา่ว 
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ผู้ให้เช่า บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

ผู้เช่า ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส 
คอมเพล็กซ์ (“กองทรัสต์”) โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็นผู้มีอํานาจกระทําแทน 

1. คาํนิยาม 1.1 คํานิยาม 

เว้นแต่ข้อความหรือบริบทในสญัญาฉบับนี #จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ให้
ถ้อยคําที�ระบตุอ่ไปนี #มีความหมาย ดงันี # 

ทรัพย์ที�เช่า มีความหมายตามที�กําหนดไว้ในข้อ 2.1 

โครงการบางนา หมายถึง อาคารสาํนกังาน บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ และสิ�งปลูกสร้างอื�นๆ ที�ตั #งอยู่
บนทรัพย์ที� เช่า รายละเอียดปรากฏ
ตามใบรับรองการก่อสร้างอาคาร 
ดดัแปลงอาคาร หรือเคลื�อนย้ายอาคาร 
เลขที� 6/2557 (แบบ อ.6) ออกให้ ณ 
วนัที� 19 พฤศจิกายน 2557 ให้แก่ผู้ให้
เช่า 

โครงการบางนา 
l 

ให้มีความหมายตามที�กําหนดไว้ในสัญญาตกลง
กระทาํการ 

ที�ดนิโฉนด
เลขที� 133775 

หมายถึง ที�ดินโฉนดเลขที� 133775 เลขที�ดิน 284 
ตําบลคลองมหานาค อําเภอป้อมปราบ
ศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร แตไ่มร่วมถึง
ทรัพย์ที� เช่าซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของที�ดิน
โฉนดเลขที� 133775 

สัญญาจะซื .อจะ
ขายอาคาร
สาํนักงาน 

หมายถึง (1) สญัญาจะซื #อจะขายโครงการ 
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
ระหวา่ง ผู้ให้เช่า และผู้เช่า 

(2) สั ญ ญ า ซื #อ ข า ย อุ ป ก ร ณ์ 
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เฟอร์นิเจอร์ และงานระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการ 
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
ระหวา่ง ผู้ให้เช่า และผู้เช่า 

สัญญาจะซื .อจะ
ขายที�ดินพร้อม
สิ�งปลูกสร้าง
โครงการ SJ 
Infinite I 

หมายถึง สญัญาจะซื #อจะขายที�ดินพร้อมสิ�งปลกู
สร้างโครงการโครงการ เอสเจ อินฟินิท 
วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ระหว่าง ผู้ให้

เช่า และผู้เช่า 

สัญญาตกลง
กระทาํการ 

หมายถึง สญัญาตกลงกระทําการ ระหว่างผู้ให้

เช่า กบัผู้เช่า 

คาํรับรองของ
ผู้ให้เช่า 

หมายถึง คํารับรอง รับประกนั และ/หรือคํายืนยนั
ของผู้ให้เช่าตามที�ระบุในสญัญาฉบบั
นี # 

คาํรับรองของผู้
เช่า 

หมายถึง คํารับรอง รับประกนั และ/หรือคํายืนยนั
ของผู้เช่าตามที�ระบใุนสญัญานี # 

เงื�อนไขบังคับ
ก่อน 

หมายถึง เ งื� อนไขบังคับก่อนสําห รับการเช่ า
ทรัพย์ที�เช่าตามที�ระบใุนข้อ 6.1 

ภาระผูกพัน หมายถึง การจํานอง ภาระติดพัน การจํานํา 
ภาระจํายอม สิทธิยึดหน่วง รวมถึงสิทธิ
ตามสญัญาใดๆ ที�บคุคลภายนอกมีอยู่
เหนือโครงการ SJ Infinite I 

หนังสือชี .ชวน หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยท รั ส ต์  ( แบ บ 69-REIT)  แล ะ
หนงัสอืชี #ชวนของกองทรัสต์ 

 
2. ทรัพย์ที�

เช่า และ
วัตถุประส
งค์การเช่า 

2.1 ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขตา่งๆ ของสญัญาฉบบันี # ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า
และผู้เช่าตกลงเช่าที�ดินเนื #อที�ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 59.6 ตารางวา (“เนื .อที�

โดยประมาณ”) ซึ�งเป็นที�ดินส่วนหนึ�งของที�ดินโฉนดเลขที�  133775 
รายละเอียดปรากฏตามสญัญานี # (“ทรัพย์ที� เช่า”) โดยปราศจากภาระ
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ผกูพนัใดๆ นอกเหนือจากโครงการบางนาซึ�งตั #งอยู่บนทรัพย์ที�เช่าและให้
เช่าแก่บคุคลอื�น ซึ�งทรัพย์ที�เช่าดงักลา่วไมร่วมพื #นที�จอดรถ 

2.2 กองทรัสต์จะเข้าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรือดําเนินการอื�นใดกับ
ทรัพย์ที� เช่าอนัเกี�ยวเนื�องกับการประกอบธุรกิจอาคารสํานกังานให้เช่า 
และธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง และ/หรือเพื�อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
กองทรัสต์ และ/หรือรายละเอียดที�กําหนดในหนังสือชี .ชวน ในวนัที�ทํา
สญัญาฉบบันี # ผู้ ให้เช่าได้มีการใช้ทรัพย์ที� เช่าเพื�อเป็นที�ตั #งของโครงการ

บางนาเพื�อให้เช่า ซึ�งเป็นกรรมสิทธิZของผู้ให้เช่า โดยภายใต้สัญญาจะซื .อ

จะขายอาคารสาํนักงาน ผู้ให้เช่าตกลงที�จะขายโครงการบางนาให้แก่ผู้
เช่าตามข้อกําหนดและเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสัญญาจะซื .อจะขายอาคาร
สาํนักงาน 

3. ระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์ที�เช่ามีกําหนดระยะเวลานบัตั #งแตว่นัที�กองทรัสต์
เข้าลงทนุ (“วันเริ�มต้นการเช่า”) 30 ปี (“ระยะเวลาการเช่า”) โดยถือว่าผู้ให้เช่า

ได้สง่มอบทรัพย์ที�เช่าให้แก่ผู้เช่าแล้วในวนัเริ�มต้นการเช่า  

คู่สัญญาตกลงดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์ที� เช่าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที� ณ สาํนกังานที�ดินที�เกี�ยวข้องในวันเริ�มต้นการเช่า หรือภายในวนัอื�นใด
ตามที�คู่สัญญาทั #งสองฝ่ายอาจตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร (“วันจด

ทะเบียนการเช่า”) แต่ทั #งนี # ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที�จัดตั #ง
กองทรัสต์แล้วเสร็จตามกฎหมาย 

4. ค่าเช่า 4.1 ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์ที�เช่า เป็นจํานวนเงินทั #งสิ #นประมาณไม่เกิน 
35.7 ล้านบาท (“ค่าเช่า”) เพื�อตอบแทนการเช่าทรัพย์ที� เช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า โดยชําระทั #งจํานวนในวันจดทะเบียนการเช่าเมื�อผู้ให้

เช่าได้จดทะเบียนการเช่าทรัพย์ที�เช่าต่อพนกังานเจ้าหน้าที� ณ สํานกังาน
ที�ดินที�เกี�ยวข้องแล้ว โดยชําระเป็นแคชเชียร์เช็ค 

4.2 คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายตกลงว่าในกรณีที�มีการรังวดัทรัพย์ที�เช่าโดยบคุคลที�
คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกนัแล้ว และปรากฏวา่ 

(ก) ทรัพย์ที� เช่ามีเนื #อที�รวมแตกต่างไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของเนื .อที�

โดยประมาณ และไมก่ระทบตอ่การจดัหาประโยชน์ในปัจจบุนัอย่างมี
นัยสําคัญของทรัพย์ที� เช่าแล้ว คู่สญัญาตกลงที�จะดําเนินการเช่า
ทรัพย์ที� เ ช่าต่อไปโดยไม่เปลี�ยนแปลงค่าเช่า และไม่เ รียกร้อง
คา่เสยีหายใดๆ ตอ่กนั 
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(ข) ทรัพย์ที� เช่ามีเนื #อที�รวมแตกต่างไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของเนื .อที�

โดยประมาณ แต่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์ในปัจจุบนัอย่างมี
นัยสําคัญของทรัพย์ที� เช่าแล้ว คู่สญัญาตกลงที�จะดําเนินการเช่า
ทรัพย์ที� เ ช่าต่อไป โดยปรับราคาค่าเช่าใหม่ และไม่เ รียกร้อง
คา่เสยีหายใดๆ ตอ่กนั 

(ค) ทรัพย์ที� เ ช่ามีเนื #อที�รวมแตกต่างเกินกว่า ร้อยละ 1 ของเนื .อที�

โดยประมาณแล้ว คู่สัญญาตกลงที�จะดําเนินการเช่าทรัพย์ที� เช่า

ตอ่ไป โดยปรับราคาค่าเช่าใหม ่และไมเ่รียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่กนั 

5. ภาษีอากร 
และ
ค่าใช้จ่าย 

ผู้เช่าตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจด
ทะเบียนสทิธิการเช่าตามที�กําหนดในสญัญานี # 

6. เงื�อนไข
บังคับ
ก่อน 

6.1 การเช่าทรัพย์ที�เช่าจะมผีลบงัคบัใช้ตอ่เมื�อมกีารปฏิบตัิตามเงื�อนไขบังคับ

ก่อนตามที�ระบดุงัต่อไปนี #ครบถ้วนทกุประการก่อนหรือในวันเริ�มต้นการ
เช่า 

(ก) เงื�อนไขบงัคบัก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า 

(1) คาํรับรองของผู้ให้เช่าถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ ณ วนัที�ลง
นามในสญัญาฉบบันี # และวันเริ�มต้นการเช่า 

(2) ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
ผู้ให้เช่า (ถ้าจําเป็นต้องได้รับมติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้ ให้
เช่า) ได้อนมุตัิการเข้าทําสญัญาและปฏิบตัิตามข้อสญัญาต่างๆ 
ภายใต้สญัญาฉบบันี # รวมทั #งให้ดําเนินการอื�นใดที�เกี�ยวข้องเพื�อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อสัญญาต่างๆ ภายใต้
สญัญาฉบบันี #  

(3) ผู้ให้เช่าได้จดทะเบียนภารติดพนับนอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นพื #นที�
ทางเข้าออกของโครงการบางนา โดยกําหนดให้ผู้เช่าเป็นผู้ รับ
ประโยชน์มีสทิธิใช้พื #นที�ดงักลา่วเป็นทางเข้าออกสาํหรับโครงการ

บางนาได้ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ รับภาระ
คา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนดงักลา่ว 

(ข) เงื�อนไขบังคับก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของผู้เช่า 

คาํรับรองของผู้เช่าถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ ณ วนัที�ลงนามใน
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สญัญาฉบบันี # และวันเริ�มต้นการเช่า 

(ค) เงื�อนไขบังคับก่อนที�เป็นความรับผิดชอบของคูส่ญัญาทั #งสองฝ่าย 

(1) สัญญาจะซื .อจะขายที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างโครงการ SJ 
Infinite I ได้รับการลงนามโดยคู่สญัญาทั #งสองฝ่ายแล้ว และการ
ซื #อขายทรัพย์สินที�ซื #อขายภายใต้สญัญาดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
แล้ว 

(2) สัญญาจะซื .อจะขายอาคารสํานักงาน ได้รับการลงนามโดย
คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายแล้ว  

7. สิทธิและ
หน้าที�ของ
ผู้เช่า 

7.1 สทิธิของผู้เช่า 

นอกเหนือจากสิทธิของ ผู้ เ ช่าซึ�ง ได้ระบุไ ว้ โดยเฉพาะเจาะจงตาม
รายละเอียดที�กําหนดในสญัญาฉบบันี # ให้ผู้เช่ามีสทิธิดงัตอ่ไปนี # 

(ก) สิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที�เช่า ตามรายละเอียดที�กําหนดใน
สญัญาฉบบันี # และตามวตัถปุระสงค์ในการเช่าที�กําหนดในข้อ 2.2 ของ
สญัญาฉบบันี # 

(ข) สิทธิในการก่อสร้างอาคาร สิ�งปลูกสร้าง และ/หรือส่วนควบใดๆ 
เพิ�มเติมบนทรัพย์ที�เช่า หรือตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเติมอาคาร สิ�งปลกู
สร้าง และ/หรือส่วนควบใดๆ เพิ�มเติมบนทรัพย์ที� เช่าโดยผู้เช่าต้อง
แจ้งให้ ผู้ให้เ ช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนที�จะ
ดําเนินการดงักลา่ว โดยให้อาคาร สิ�งปลกูสร้าง และ/หรือสว่นควบที�มี
การก่อสร้างขึ #นใหมบ่นทรัพย์ที�เช่าตกเป็นกรรมสทิธิZของผู้เช่า 

(ค) สิทธิในการนําสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี #ไปเป็นหลกัประกันการ
กู้ ยืมเงิน โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า 
ทั #งนี # ผู้ให้เช่าจะพิจารณาให้หรือไม่ให้ความยินยอมดงักล่าวภายใน
ระยะเวลาที�เหมาะสม โดยผู้ให้เช่าจะไม่ปฏิเสธไม่ให้ความยินยอม
โดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 

(ง) เมื�อผู้เช่าได้รับโอนกรรมสิทธ์ในโครงการบางนาจากผู้ ให้เช่าภายใต้
สัญญาจะซื .อจะขายอาคารสํานักงานแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิในการ
ตกแตง่ ดดัแปลง ตอ่เติมโครงการบางนาบนทรัพย์ที�เช่า 

(จ) สิทธิในการใช้ภาระติดพันบนอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อกําหนดและ
เงื�อนไขที�กําหนดไว้ในข้อ 6.1 (ก)(3) 
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7.2 หน้าที�ของผู้เช่า 

นอกเหนือจากหน้าที�ของผู้ เช่าซึ�ง ได้ระบุไ ว้โดยเฉพาะเจาะจงตาม
รายละเอียดที�กําหนดในสญัญาฉบบันี # ให้ผู้ เช่ามีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี # 

(ก) บํารุงรักษาทรัพย์ที� เช่า ตลอดจนดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมหรือ
กระทําการใดๆ ตามรายละเอียดที�กําหนดในสญัญาฉบบันี # 

(ข) รักษาและดแูลพื #นที�รอบๆ และภายในทรัพย์ที�เช่าให้เรียบร้อย และจะ
ไมก่ระทําการใดๆ ที�เป็นการรบกวนความสงบสขุของบคุคลอื�นที�อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง หรือกีดขวางการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที�ซึ�งมีอํานาจ
หน้าที�ตามกฎหมาย 

(ค) ไม่ดําเนินธุรกิจ การค้า หรือการใดๆ ที� เป็นอันตราย หรือขัดต่อ
กฎหมายในทรัพย์ที� เช่าไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยมอบให้บุคคลอื�น
ดําเนินการ และจะไม่ดําเนินการใดๆ ที�จะเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

(ง) ให้ผู้ให้เช่า หรือตวัแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจสอบทรัพย์ที�เช่าได้โดย
ผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 1 (หนึ�ง) วนัทําการ และการเข้าตรวจสอบทรัพย์ที�เช่าต้อง
ไมทํ่าให้ธุรกิจของผู้เช่าต้องหยดุชะงกั 

(จ) ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์

ที�เช่ารวมตลอดถึงกฎหมายเกี�ยวกบัภาษีอากร และสิ�งแวดล้อม 

(ฉ) แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าภายในระยะเวลา
อนัสมควรถึงแผนการ หรือการเปลี�ยนแปลงใดๆ ที�ผู้เช่าประสงค์จะ
ดําเนินการเกี�ยวกบัทรัพย์ที�เช่าที�แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัจากข้อมลู
ที�กําหนดในหนังสือชี .ชวน 

(ช) แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่ชักช้า ในกรณีที�ผู้
เช่าได้รับทราบข้อมูลหรือเหตุการณ์ใดๆ อนัอาจสง่ผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่การเช่าทรัพย์ที�เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี # หรือเหตกุารณ์
ใดๆ ที�มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของผู้

เช่าอย่างมีนยัสําคญัซึ�งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้เช่า

ตามสญัญาฉบบันี # 

(ซ) จัดเตรียม ดําเนินการ ยินยอม รวมถึงลงนามให้ความยินยอมใน
เอกสาร หนังสือ หรือคําขอใดๆ ที�ใช้ยื�นกับหน่วยงานราชการ ที�
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เกี�ยวข้องกับการดําเนินการก่อสร้างโครงการบางนา 2 ตามที�ผู้ให้

เช่าร้องขอ โดยผู้เช่าจะไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนอยา่งอื�นใด  

8. หน้าที�ของ
ผู้ให้เช่า 

นอกเหนือจากหน้าที�ของผู้ให้เช่าซึ�งได้ระบไุว้โดยเฉพาะเจาะจงตามรายละเอียดที�
กําหนดในสญัญาฉบบันี # ให้ผู้ให้เช่ามีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี # 

8.1 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าจะดําเนินการจัดหาพื #นที�จอดรถยนต์
สาํหรับโครงการบางนาเป็นจํานวนอยา่งน้อย 100 คนัโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ โดยหากผู้เช่าร้องขอให้ผู้ให้เช่าจดัหาที�จอดรถยนต์สําหรับโครงการ

บางนาเกินกว่า 100 คัน ทางผู้ให้เช่าจะคิดค่าใช้จ่ายสําหรับพื #นที�จอด
รถยนต์ในสว่นที�เกินกวา่ 100 คนั ในราคาตลาด  

ทั #งนี # พื #นที�จอดรถยนต์สําหรับโครงการบางนาดังกล่าวต้องอยู่ในพื #นที�
ใกล้เคียงกับโครงการบางนา โดยหากพื #นที�จอดรถยนต์ดงักล่าวอยู่ไกล
จากโครงการบางนา ทางผู้ให้เช่าจะจดัหารถยนต์รับสง่ระหว่างพื #นที�จอด
รถยนต์ และโครงการบางนา ให้กับผู้ เช่าตามสมควร เพื�ออํานวยความ
สะดวก และผู้ให้เช่าจะต้องบํารุงรักษาที�จอดรถยนต์ดังกล่าวให้อยู่ใน
สภาพดี และเหมาะสมกบัการใช้งานสาํหรับโครงการบางนา 

ทั #ง นี # ในกรณีที�กองทรัสต์ได้เ ข้าลงทุนในโครงการบางนา 2 ตาม
รายละเอียดที�กําหนดไว้ในสัญญาตกลงกระทําการ และที�จอดรถยนต์
สาํหรับโครงการบางนา 2 มีจํานวนเพียงพอตามจํานวนขั #นตํ�าที�กฎหมาย
กําหนดสําหรับการใช้งานของทั #งโครงการบางนา (อย่างน้อย 100 คนั) 
และโครงการบางนา 2 ให้ภาระหน้าที�ในการจดัหาพื #นที�จอดรถยนต์ของ
ผู้ให้เช่าสิ #นสดุลง 

8.2 ดําเนินการตา่งๆ ตามที�จําเป็นหรือตามที�กฎหมายกําหนด รวมตลอดถึงลง
ลายมือชื�อในแบบคําขอหรือการให้ความยินยอมในฐานะเจ้าของทรัพย์ที�

เช่าตามที�หนว่ยงานของรัฐที�เกี�ยวข้องกําหนด เมื�อผู้เช่าก่อสร้างอาคาร สิ�ง
ปลูกสร้าง และ/หรือส่วนควบใดๆ เพิ�มเติมบนทรัพย์ที� เช่า หรือตกแต่ง 
ดดัแปลง ต่อเติมอาคาร สิ�งปลกูสร้าง และ/หรือส่วนควบใดๆ เพิ�มเติมบน
ทรัพย์ที� เช่าตามที�กําหนดในข้อ 7.1 (ข) หรือตกแต่ง ดัดแปลง ต่อเติม
โครงการบางนา บนทรัพย์ที� เช่าตามที�กําหนดในข้อ 7.1 (ง) ภายใต้
เงื�อนไขวา่ผู้เช่าจะรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมที�เกิดขึ #นและตกลงจะดําเนินการ
แนบแบบปลกูสร้างและเอกสารที�ประกอบคําขออนญุาตดงักลา่ว 

8.3 ภายใต้บงัคบัข้อ 7.1 (ค) ในกรณีที�ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่านําสิทธิการเช่า
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ตามสญัญาฉบบันี #ไปเป็นหลกัประกันการกู้ ยืมเงิน ผู้ ให้เช่าจะดําเนินการ
ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องตามที�ผู้เช่าร้องขออย่างสมเหตุสมผล รวมถึงลงนามใน
เอกสารตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องเพื�อให้การดําเนินการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ 

8.4 ไม่จําหน่าย จ่าย หรือโอนกรรมสิทธิZในทรัพย์ที� เช่าให้แก่บุคคลภายนอก 
และตกลงไม่ก่อภาระผูกพันหรือก่อสิทธิอื�นใดในทรัพย์ที� เช่า ยกเว้นใน
กรณีที�บุคคลภายนอกผู้ รับโอนกรรมสิทธิZในทรัพย์ที� เช่าตกลงเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรกบัผู้เช่าเพื�อยินยอมผกูพนัและอยู่ภายใต้บงัคบัของสิทธิและ
หน้าที�ตา่งๆ ของผู้ให้เช่าตามสญัญาฉบบันี # 

อย่างไรก็ดี ผู้ให้เช่าสามารถก่อภาระผูกพนัหรือสิทธิอื�นใดในทรัพย์ที�เช่า 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อใช้เป็นหลกัประกนัสําหรับการจดัหาเงินแหลง่เงินกู้
สําหรับโครงการบางนา l ของผู้ ให้เช่าได้ ทั #งนี # ผู้ให้เช่าตกลงดําเนินการ
ให้สิทธิและหน้าที�ต่างๆ ของผู้เช่าตามสญัญาฉบบันี #ยงัคงมีผลผกูพนัและ
ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการก่อภาระผูกพนัหรือสิทธิอื�นใดในทรัพย์ที�

เช่าของผู้ให้เช่าดงักลา่ว 

8.5 จะไม่กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการใดๆ ซึ�งถือเป็นการขดัหรือแย้งกับ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าในทรัพย์ที� เช่าโดยผู้

เช่า หรืออาจจะส่งผลให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที� เช่าได้
ตามวตัถปุระสงค์แหง่การเข้าทําสญัญาเช่าฉบบันี # 

8.6 จะไม่ก่อสร้างสิ�งปลูกสร้างใดๆ บนทรัพย์ที� เช่า เว้นแต่ผู้เช่าจะยินยอม
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8.7 แจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่ชกัช้า ในกรณีที�ผู้ให้เช่าได้
รับทราบข้อมลูหรือเหตกุารณ์ใดๆ อนัอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
การเช่าทรัพย์ที�เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี # หรือเหตกุารณ์ใดๆ ที�มีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบตอ่สถานะทางการเงินของผู้ให้เช่าอยา่งมีนยัสาํคญัซึ�ง
จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที�ของผู้ให้เช่าตามสญัญาฉบบันี # 

9. การให้เช่า
ช่วงและ
การโอน
สิทธิการ
เช่า 

9.1 ผู้เช่าไม่สามารถนําทรัพย์ที� เช่า ไม่ว่าทั #งหมดหรือแต่บางส่วน ให้บุคคล
ใดๆ เช่าช่วงได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผู้ให้เช่า 

9.2 ผู้เช่าสามารถโอนสิทธิการเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี # ไม่ว่าทั #งหมดหรือแต่
บางสว่นให้แก่บคุคลใดๆ ได้ โดยต้องได้รับอนญุาตลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผู้ให้เช่า 
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10. สิทธิใน
การซื .อ
ทรัพย์ที�
เช่าก่อน
บุคคลอื�น 

10.1 ภายใต้บงัคบัข้อ 8.4 ผู้เช่ามีสิทธิในการซื #อทรัพย์ที� เช่าก่อนบุคคลอื�นใน
กรณีที�ผู้ให้เช่าประสงค์ที�จะขายทรัพย์ที�เช่าให้แก่บคุคลใด โดยผู้ให้เช่า

จะต้องทําหนงัสือแจ้งคําเสนอขายของตนไปยงัผู้เช่า (“ข้อเสนอของผู้ให้

เช่า”) โดยระบุข้อกําหนดและเงื�อนไขที�สําคญั และราคาซื #อขายทรัพย์ที�

เช่าในเบื #องต้นเพื�อให้ผู้เช่าพิจารณาว่าจะซื #อทรัพย์ที�เช่าหรือไม่ ทั #งนี # การ
จดัทําข้อเสนอฯ ดงักล่าวของผู้ให้เช่าต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาอนมุตัิ
จากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้ให้เช่า

ภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

10.2 ผู้เช่าจะแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอของผู้ให้เช่าให้ผู้ให้เช่าทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที�ผู้เช่าได้รับ
ข้อเสนอของผู้ให้เช่าจากผู้ให้เช่า หรือภายในระยะเวลาอื�นที�คูส่ญัญาตก
ลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

10.3 ในกรณีที�ผู้เช่ารับข้อเสนอของผู้ให้เช่าโดยแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั ตามที�กําหนดในข้อ 10.2 
แล้ว คู่สญัญาทั #งสองฝ่ายตกลงว่าภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วนันบัแต่
วนัที�ผู้ให้เช่าได้รับหนงัสือจากผู้เช่า หรือภายในระยะเวลาอื�นที�คู่สญัญา
ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะทําความตกลง
รายละเอียดของราคาซื #อขายทรัพย์ที�เช่า และข้อกําหนดและเงื�อนไขอนั
เป็นสาระสาํคญัในการซื .อทรัพย์ที�เช่า รวมทั #งดําเนินการเรื�องตา่งๆ เพื�อให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของผู้เช่าตามที�
ระบุไว้หนังสือชี .ชวน สญัญาก่อตั #งทรัสต์ของกองทรัสต์ และประกาศที�
เกี�ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ซึ�งรวมถึงการจัดการ
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของผู้เช่าเพื�อพิจารณาเรื�องดงักลา่ว (หากต้องมี) 
ทั #งนี # การเข้าซื #อทรัพย์ที� เช่าของผู้เช่าต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติ
จากที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของผู้เช่าภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

10.4 ภา ย ห ลัง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ห ลัก เ ก ณ ฑ์ เ กี� ย ว กับ ก า ร ล ง ทุน ใ น
อสงัหาริมทรัพย์ของผู้เช่าตามที�กําหนดในข้อ 10.3 แล้ว คู่สญัญาทั #งสอง
ฝ่ายตกลงที�จะใช้ความพยายามอย่างดีที�สุดเพื�อดําเนินการให้ซื #อขาย
ทรัพย์ที�เช่าให้เป็นผลสําเร็จภายในระยะเวลา 120 (หนึ�งร้อยยี�สิบ) วนันบั
แตว่นัที�ได้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
ของผู้เช่าตามที�กําหนดในข้อ 10.3 เสร็จสิ #น หรือภายในระยะเวลาอื�นที�
คูส่ญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั #งนี # รวมถึงการดําเนินการเพื�อให้
ได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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และ/หรือหน่วยงานราชการอื�นที�เกี�ยวข้อง และการดําเนินการใดๆ เพื�อให้
การลงทนุในทรัพย์ที�เช่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

10.5 ในกรณีที� (1) ผู้เช่าปฏิเสธไม่รับข้อเสนอของผู้ให้เช่าโดยแจ้งให้ผู้ให้เช่า

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาตามที�กําหนดในข้อ 10.2 หรือ 
(2) ผู้เช่าไม่แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอของผู้ให้เช่าให้ผู้ให้เช่าทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาตามที�กําหนดในข้อ 10.2 หรือ (3) ที�
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของผู้เช่าไม่อนมุตัิให้เข้าซื #อทรัพย์ที�เช่า หรือ (4) 
คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายไมส่ามารถดําเนินการให้การเข้าซื #อทรัพย์ที�เช่าสําเร็จ
ภายในระยะเวลาตามที�กําหนดไว้ในข้อ 10.4 แล้ว คูส่ญัญาทั #งฝ่ายตกลงให้
ถือวา่สทิธิของผู้เช่าที�จะซื #อทรัพย์ที�เช่าตามข้อ 10 นี #เป็นอนัสิ #นสดุลง และ
ภายใต้บงัคบัข้อ 8.4 ผู้ให้เช่ามีสทิธิที�จะขายทรัพย์ที�เช่าให้แก่บคุคลอื�นได้ 
โดยมีเงื�อนไขว่า ภายในระยะเวลา 1 (หนึ�ง) ปีนับแต่วันที�ครบกําหนด
ระยะเวลาที�เกี�ยวข้องดงักลา่ว แล้วแตก่รณี ราคาและข้อกําหนดและเงื�อนไข
ที�เป็นสาระสาํคญัในการขายทรัพย์ที�เช่าให้แก่บคุคลอื�นจะต้องไม่ดีไปกว่า
ข้อเสนอของผู้ให้เช่าที�เสนอให้แก่ผู้เช่า 

11. ข้อสัญญา
รับผิดชอ
บใช้ความ
เสียหาย 

11.1 ภายใต้บงัคบัข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 ในกรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ�ง รวมถึงกรรมการและพนักงานของคู่สญัญาดังกล่าวด้วย (โดยรวม
เรียกวา่ “คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย”) (ก) ได้รับความเสียหาย มี
ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการดําเนินคดีใดๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�ง 
(“คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด”) อนัเนื�องมาจากหรือเกี�ยวข้องกบัการฝ่าฝืน
ข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรือ คํารับประกันของคู่ สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด หรือ (ข) ต้องชําระ
ค่าเสียหายใดๆ แทนคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดไปก่อนโดยสจุริต อนัเป็น
ผลมาจากหรือเกี�ยวข้องกบัการผิดข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญา
นี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรือคํารับประกนัของคู่สัญญาฝ่ายที� ต้อง

รับผิดตามที�กําหนดในสญัญานี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดตกลงยินยอม
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกิดขึ #นจริงทั #งหมด 
(รวมทั #ง คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบักระบวนพิจารณาตามกฎหมาย คา่จ้างที�ปรึกษา
กฎหมาย ทนายความเพื�อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้ คดีดังกล่าว) ให้แก่
คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน และจะชําระค่าเสียหาย 
และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวทั #งหมดภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที�
ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย ทั #งนี #ภายใต้บงัคบัข้อ 
11.2 หากคูส่ญัญาฝ่ายที�ต้องรับผิดไม่ได้รับแจ้งภายในระยะเวลาที�กําหนด
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ในข้อ 11.2 ให้ถือวา่ความรับผิดของคูส่ญัญาฝ่ายที�ต้องรับผิดเป็นอนัสิ #นสดุ
ลง โดยคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายไม่อาจเรียกร้องใดๆ ได้จาก
คูส่ญัญาฝ่ายที�ต้องรับผิดอีกตอ่ไป 

11.2 คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุการณ์การปฏิบตัิผิด
ข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรือ คํารับประกันดังกล่าวให้คู่ สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดทราบภายใน
ระยะเวลา 6 (หก) เดือน นบัแต่วนัที�คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย

ทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว อย่างไรก็ดี ในกรณีของ
การผิดคาํรับรองของผู้ให้เช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบถึงการผิด
คํารับรองของผู้ให้เช่าดงักลา่ว  ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปีนบัแต่วัน

เริ� มต้นการเช่า โดยการแจ้งทั #งสองกรณีดังกล่าวข้างต้นต้องระบุถึง
รายละเอียด สาเหต ุและประมาณการของความเสยีหายดงักลา่วเป็นอย่าง
น้อย โดยคู่สญัญาทกุฝ่ายจะต้องร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางและใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที�และกระทําการโดยสจุริตในการป้องกนัหรือลดความ
เสียหายดังกล่าว หากคู่ สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดไม่ได้รับแจ้งภายใน
ระยะเวลาดงักลา่ว ให้ถือวา่ความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายที�ต้องรับผิดเป็น
อนัสิ #นสดุลง โดยคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายไม่อาจเรียกร้องใดๆ 
ได้จากคู่สัญญาฝ่ายที�ต้องรับผิดอีกตอ่ไป 

11.3 ความรับผิดของผู้ให้เช่า (ไม่ว่าจะโดยสญัญา ละเมิด หรืออื�นใด) ที�เกิดขึ #น
จากหรือเกี�ยวเนื�องกับสญัญาฉบบันี # ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ รวมทั #งสิ #นแล้ว
จะต้องไมเ่กินกวา่จํานวนค่าเช่าที�ผู้ให้เช่าได้รับจากผู้เช่าภายใต้สญัญานี #  

ทั #งนี # คู่สัญญาฝ่ายที�ต้องรับผิดจะไม่มีความรับผิดในค่าเสียหายทางอ้อม 
คา่เสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายอื�นๆ นอกจากนี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับ

ผิดจะไม่ต้องรับผิดใดๆ หากเหตุดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลนิเลอ่ของคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย หรือเกิดจากเหตุ
สดุวิสยั 

11.4 เมื�อผู้ให้เช่าได้ดําเนินการสง่มอบทรัพย์ที�เช่าให้แก่ผู้เช่าในวันเริ�มต้นการ

เช่าแล้ว หากทรัพย์ที� เช่าได้รับความเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ #นนับจากวัน

เริ�มต้นการเช่าโดยมิได้มีเหตุจากความผิดของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าไม่ต้อง
รับผิดในความเสยีหายดงักลา่ว 

12. เหตุผิดนัด
หรือเหตุ

นอกเหนือจากข้อกําหนดอื�นในสญัญานี # เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ�งตามที�ระบใุน
กรณีดงัตอ่ไปนี # ให้ถือเป็นเหตเุหตเุลกิสญัญา 
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แห่งการ
บอกเลกิ
สัญญา 

12.1 เมื�อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามที�ระบไุว้ในข้อ � 

12.2 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งผิดข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขใดๆ ของ
สญัญานี # และมิได้แก้ไขเยียวยาภายในระยะเวลา 90 (เก้าสิบ)  วนันบัจาก
วันที�ได้รับแจ้งถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั #นเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง 

12.3 เมื�อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เจ้าพนกังานบงัคบัคดี หรือเจ้าพนกังานที�มี
หน้าที�คล้ายคลงึกนั ได้รับการแตง่ตั #งเพื�อจดัการกบัธุรกิจ ทรัพย์ที�เช่า หรือ
ทรัพย์สินทั #งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ให้เช่าหรือผู้เช่า หรือเมื�อมีคําสั�ง
ในทางบังคับคดีซึ�งบังคับเอากับทรัพย์ที� เช่า ทรัพย์สินทั #งหมดหรือส่วน
ใหญ่ของ ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่า หรือเมื�อมีการบังคับเอากับทรัพย์ที� เช่า 
ทรัพย์สนิทั #งหมดหรือสว่นใหญ่ของผู้ให้เช่าหรือผู้เช่า 

12.4 โดยการตกลงร่วมกันเป็นลายลกัษณ์อักษรระหว่างคู่สญัญาทั #งสองฝ่าย 
โดยคูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายจะกําหนดรายละเอียดและเงื�อนไข และผลของการ
ยกเลกิสญัญาร่วมกนั 

12.5 มีการเพิกถอน หรือยกเลกิสถานะของกองทรัสต์ตามที�กําหนดในหนังสือชี .

ชวน หรือโดยผลของกฎหมาย และ/หรือคําสั�งของหน่วยงานของรัฐที�
เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
คณะกรรมการตลาดทนุ 

12.6 กองทรัสต์ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายในระยะเวลาที�กําหนด
ในข้อ 3 

12.7 ในกรณีที�ทรัพย์ที�เช่าไมว่า่ทั #งหมดหรือบางสว่นที�มีนยัสําคญัตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื�อการเวนคืนตามประกาศ หรือ
กฎหมายอนัเกี�ยวกบัการเวนคืนหรือกฎหมายอื�นๆ ซึ�งทําให้ผู้เช่าไมส่ามารถ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที� เช่าตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเช่าอย่างมี
นยัสาํคญัได้ 

12.8 ในกรณีที�การซื #อขายทรัพย์สนิที�ซื #อขายภายใต้สัญญาจะซื .อจะขายอาคาร

สํานักงานไม่สําเร็จสมบูรณ์ตามที�กําหนดไว้ในสัญญาจะซื .อจะขาย
อาคารสาํนักงาน 

12.9 ในกรณีที�ผู้เช่าซื #อทรัพย์ที�เช่าเสร็จสมบรูณ์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 10 

13. ผลของ ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�งตามที�กําหนดในข้อ 12 คูส่ญัญาตกลงจะ
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การผิดนัด
หรือผล
อันเกิด
จากเหตุ
แห่งการ
เลิก
สัญญา 

ดําเนินการดงัตอ่ไปนี # 

13.1 ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 12.1 

(ก) ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี #สิ #นสดุลงโดยที�คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากคู่สญัญา
อีกฝ่ายหนึ�งได้ เว้นแต่ค่าเสียหายที�เกิดขึ #นเนื�องจากการปฏิบัติผิด
สญัญาก่อนวนัที�สญัญาฉบบันี #สิ #นสดุลง อย่างไรก็ดี ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิ
กําหนดให้ผู้ เช่าดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี # 

(1) ผู้ เช่าจะต้องโอนกรรมสทิธิZในสิ�งปลกูสร้างทั #งหมดบนทรัพย์ที�เช่า

ให้แก่ ผู้ให้ เ ช่า  โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั #ง นี # ผู้ เ ช่าจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (รวมทั #งค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ) ที�
เกี�ยวข้องกับการโอนสิ�งปลกูสร้างทั #งหมดบนทรัพย์ที� เช่าให้แก่
ผู้ให้เช่า 

(2) ผู้เช่าจะต้องรื #อถอนสิ�งปลูกสร้างทั #งหมดออกจากทรัพย์ที� เช่า 

และขนย้ายทรัพย์สินอื�นๆ ทั #งหมดออกจากทรัพย์ที� เช่าให้แล้ว
เสร็จภายใน 180 (หนึ�งร้อยแปดสิบ) วนันบัจากวนัที�สญัญานี #
สิ #นสดุลง หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที�คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายจะ
ตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 
และคา่เสยีหาย (ถ้ามี) ที�เกิดขึ #นจากการรื #อถอนสิ�งปลกูสร้าง และ
ขนย้ายทรัพย์สินดงักลา่ว ทั #งนี # ซากสิ�งปลกูสร้างที�รื #อถอนแล้วให้
เป็นสิทธิของ ผู้เช่าในการจําหน่ายหรือดําเนินการอื�นใดเพื�อ
ประโยชน์ของผู้เช่าทั #งหมด 

ทั #งนี # ในกรณีที�ผู้เช่าไม่สามารถดําเนินการรื #อถอนสิ�งปลกูสร้าง
ทั #งหมดออกจากทรัพย์ที� เช่า และขนย้ายทรัพย์สินทั #งหมดออก
จากทรัพย์ที� เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 180 (หนึ�งร้อยแปดสิบ) วนั
นับจากวันที�สัญญานี #สิ #นสุดลงได้แล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธิที�จะ
ดําเนินการดังกล่าวเองหรือใช้ผู้ อื�น โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่าย และคา่เสยีหาย (ถ้ามี) ที�เกิดขึ #นจากการรื #อถอนสิ�งปลกู
สร้าง และขนย้ายทรัพย์สนิดงักลา่ว 

13.2 ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 12.2 เนื�องจากความผิดของผู้ให้
เช่า 

(ก) ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี #ได้ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบ และ/หรือฟ้องร้องผู้ให้เช่าให้ปฏิบัติ
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ตามสญัญานี # และ/หรือเรียกคา่เสยีหายจากผู้ให้เช่าได้ 

(ข) เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื�น ในกรณีที�ผู้เช่าได้ใช้สิทธิในการ
บอกเลกิสญัญาตามข้อ 13.2 (ก) แล้ว คูส่ญัญาตกลงกําหนดคา่เสยีหาย
ที�ผู้ เช่าจะพงึเรียกร้องจากผู้ให้เช่าได้เทา่กบัราคาประเมินของทรัพย์ที�เช่า
ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าสว่นที�เหลือ  ซึ�งประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระที�ขึ #นทะเบียนกบัสํานกังานกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และคูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัแตง่ตั #ง 

13.3 ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ตามที�ระบุไว้ในข้อ 12.2 เนื�องจากความผิดของผู้
เช่า 

(ก) ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญานี #ได้ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรให้ผู้เช่าทราบ และ/หรือฟ้องร้องผู้เช่าให้ปฏิบัติตาม
สญัญานี # และ/หรือเรียกคา่เสยีหายจากผู้เช่าได้ 

(ข) เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื�น ในกรณีที�ผู้ให้เช่าได้ใช้สิทธิ
ในการบอกเลกิสญัญาตามข้อ 13.3 (ก) แล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินค่า
เช่าตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที�เหลืออยู่ นอกจากนี # ผู้เช่า

จะต้องรื #อถอนสิ�งปลกูสร้างทั #งหมดออกจากทรัพย์ที�เช่า และขนย้าย
ทรัพย์สินทั #งหมดออกจากทรัพย์ที�เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 180 (หนึ�ง
ร้อยแปดสบิ) วนันบัจากวนัที�สญัญานี #สิ #นสดุลง หรือภายในระยะเวลา
ใดๆ ตามที�คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายจะตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ที�เกิดขึ #นจาก
การรื #อถอนสิ�งปลูกสร้าง และขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว และซากสิ�ง
ปลูกสร้างที� รื #อถอนแล้วให้เป็นสิทธิของ ผู้เช่าในการจําหน่ายหรือ
ดําเนินการอื�นใดเพื�อประโยชน์ของผู้เช่าทั #งหมด 

ทั #งนี # ในกรณีที�ผู้เช่าไมส่ามารถดําเนินการรื #อถอนสิ�งปลกูสร้างทั #งหมด
ออกจากทรัพย์ที�เช่า และขนย้ายทรัพย์สินทั #งหมดออกจากทรัพย์ที�

เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 180 (หนึ�งร้อยแปดสบิ) วนันบัจากวนัที�สญัญา
นี #สิ #นสดุลงได้แล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธิที�จะดําเนินการดงักล่าวเองหรือใช้
ผู้ อื�น โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ที�
เกิดขึ #นจากการรื #อถอนสิ�งปลกูสร้าง และขนย้ายทรัพย์สนิดงักลา่ว 

13.4 ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 12.3 เนื�องจากความผิดของผู้ให้

เช่า ผู้ เช่ามีสิทธิฟ้องร้องผู้ให้เช่าให้ปฏิบัติตามสญัญานี # และ/หรือเรียก
คา่เสยีหายจากผู้ให้เช่าได้ 
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13.5 ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ตามที�ระบุไว้ในข้อ 12.3 เนื�องจากความผิดของผู้

เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิฟ้องร้องผู้เช่าให้ปฏิบัติตามสญัญานี # และ/หรือเรียก
คา่เสยีหายจากผู้ เช่าได้ 

13.6 ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ตามที�ระบุไว้ในข้อ 12.4 ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี #
สิ #นสดุลงโดยที�คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือ
เงินหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื�นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งได้ เว้นแต่
ค่าเสียหายที�เกิดขึ #นเนื�องจากการปฏิบตัิผิดสญัญาก่อนวนัที�สญัญาฉบบันี #
สิ #นสดุลง 

13.7 ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 12.5 เนื�องจากความผิดของผู้ให้

เช่า คู่สญัญาตกลงกําหนดค่าเสียหายที�ผู้เช่าจะพึงเรียกร้องจากผู้ให้เช่า

ได้เทา่กบัราคาประเมินของทรัพย์ที�เช่าตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่า
ส่วนที�เหลือ  ซึ�งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที�ขึ #นทะเบียนกับสํานักงาน
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคู่สัญญาทั #งสองฝ่ายตกลง
ร่วมกนัแตง่ตั #ง 

13.8 ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ตามที�ระบุไว้ในข้อ 12.5 เนื�องจากความผิดของผู้
เช่า 

(ก) ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญานี #ได้ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรให้ผู้เช่าทราบ และ/หรือฟ้องร้องผู้เช่าให้ปฏิบัติตาม
สญัญานี # และ/หรือเรียกคา่เสยีหายจากผู้เช่าได้ 

(ข) เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื�น ในกรณีที�ผู้ให้เช่าได้ใช้สิทธิ
ในการบอกเลกิสญัญาตามข้อ 13.8 (ก) แล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินค่า
เช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที�เหลืออยู่ นอกจากนี # ผู้เช่า

จะต้องรื #อถอนสิ�งปลกูสร้างทั #งหมดออกจากทรัพย์ที�เช่า และขนย้าย
ทรัพย์สินทั #งหมดออกจากทรัพย์ที�เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 180 (หนึ�ง
ร้อยแปดสบิ) วนันบัจากวนัที�สญัญานี #สิ #นสดุลง หรือภายในระยะเวลา
ใดๆ ตามที�คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายจะตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ที�เกิดขึ #นจาก
การรื #อถอนสิ�งปลูกสร้าง และขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว และซากสิ�ง
ปลูกสร้างที� รื #อถอนแล้วให้เป็นสิทธิของ ผู้เช่าในการจําหน่ายหรือ
ดําเนินการอื�นใดเพื�อประโยชน์ของผู้เช่าทั #งหมด 

ทั #งนี # ในกรณีที�ผู้เช่าไมส่ามารถดําเนินการรื #อถอนสิ�งปลกูสร้างทั #งหมด
ออกจากทรัพย์ที�เช่า และขนย้ายทรัพย์สินทั #งหมดออกจากทรัพย์ที�
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เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 180 (หนึ�งร้อยแปดสบิ) วนันบัจากวนัที�สญัญา
นี #สิ #นสดุลงได้แล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธิที�จะดําเนินการดงักล่าวเองหรือใช้
ผู้ อื�น โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ที�
เกิดขึ #นจากการรื #อถอนสิ�งปลกูสร้าง และขนย้ายทรัพย์สนิดงักลา่ว 

13.9 ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ตามที�ระบุไว้ใน ข้อ 12.8 เนื�องจากความผิดของ
ผู้ให้เช่า ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญานี #ได้ทนัทีโดยการบอกกลา่วเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้ผู้ให้เช่าทราบ และ/หรือฟ้องร้องผู้ให้เช่าให้ปฏิบัติตาม
สญัญานี # และ/หรือเรียกคา่เสยีหายจากผู้ให้เช่าได้ 

13.10 ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ตามที�ระบไุว้ใน ข้อ 12.8 เนื�องจากความผิดของผู้

เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญานี #ได้ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้ผู้เช่าทราบ และ/หรือฟ้องร้องผู้เช่าให้ปฏิบตัิตามสญัญานี # 
และ/หรือเรียกคา่เสยีหายจากผู้ เช่าได้ 

13.11 ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ตามที�ระบไุว้ในข้อ �v.� 

(ก) ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี #สิ #นสุดลงเมื�อการเวนคืนทรัพย์ที� เช่าซึ�งมี
ลกัษณะตามที�กําหนดในข้อ 12.7 เสร็จสมบูรณ์ หรือเมื�อพ้นกําหนด 
90 (เก้าสบิ) วนั นบัแตว่นัที�ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรถึงเจตนาเลกิสญัญาเช่าฉบบันี #เนื�องจากการเวนคืนทรัพย์ที�เช่า 

(ข) ผู้ให้เช่าจะคืนค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที�
เหลืออยู่ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที�ผู้ให้เช่าได้รับ
เงินที�ได้รับจากการเวนคืน 

ทั #งนี # คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงิน
หรือประโยชน์ตอบแทนอยา่งอื�นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�งได้ เว้นแต่
ค่าเสียหายที�เกิดขึ #นเนื�องจากการปฏิบัติผิดสญัญาก่อนวันที�สญัญา
ฉบบันี #สิ #นสดุลง 

13.12 ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ตามที�ระบุไว้ในข้อ 12.9 ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี #
สิ #นสดุลงเมื�อการซื #อขายทรัพย์ที� เช่าเสร็จสมบูรณ์ โดยที�คู่สญัญาแต่ละ
ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื�นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งได้ เว้นแต่ค่าเสียหายที�เกิดขึ #น
เนื�องจากการปฏิบตัิผิดสญัญาก่อนวนัที�สญัญาฉบบันี #สิ #นสดุลง 

13.13 ในกรณีที�สญัญานี #สิ #นสดุลงด้วยเหตใุดก็ตาม 

(ก) ผู้เช่าตกลงที�จะรับผิดชอบภาษีที� เกี� ยวข้องกับทรัพย์ที� เช่าตาม
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สดัส่วนจนถึงวันที�สญัญานี #สิ #นสุดลง ทั #งนี # หากผู้เช่าได้ชําระภาษีที�

เกี�ยวข้องกับทรัพย์ที�เช่าลว่งหน้าในสว่นของช่วงเวลาภายหลงัจากที�
สญัญาฉบบันี #สิ #นสดุลงให้แก่หน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องแล้ว ผู้ให้

เช่าจะคืนภาษีที� เกี� ยวข้องกับทรัพย์ที� เช่าในส่วนดังกล่าวตาม
สดัส่วนให้แก่ผู้เช่าภายใน 7 (เจ็ด) นับจากวันที�ผู้เช่าได้ชําระเงิน
จํานวนดังกล่าวแทนผู้ให้เช่า และแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรพร้อมหลกัฐานการชําระเงินจํานวนดงักลา่ว 

(ข) หากผู้ให้เช่าได้ชําระภาษีที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์ที�เช่าตามที�กําหนดใน
ข้อ 13.14 (ก) ข้างต้นแทนผู้เช่า หรือผู้เช่ามีภาษีที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์

ที�เช่าค้างชําระ และผู้ให้เช่าชําระภาษีที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์ที�เช่าแทน
ผู้เช่าให้แก่หน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง ผู้เช่าจะคืนภาษีที�เกี�ยวข้อง
กับทรัพย์ที� เช่าในส่วนดงักล่าวตามสดัส่วนให้แก่ผู้ให้เช่าภายใน 7 
(เจ็ด) นบัจากวนัที�ผู้ให้เช่าได้ชําระเงินจํานวนดงักลา่วแทนผู้เช่า และ
แจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมหลกัฐานการชําระเงิน
จํานวนดงักลา่ว 

13.14 การที�สญัญานี #สิ #นสดุลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะไม่กระทบต่อสิทธิ การ
เยียวยา หน้าที� หรือความรับผิดของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายที�เกิดขึ #นก่อนวนัที�
สญัญาฉบบันี #สิ #นสดุลง ซึ�งรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดจากการผิด
สญัญานี #ซึ�งเกิดขึ #น ณ หรือก่อนวนัที�สญัญาฉบบันี #สิ #นสดุลง 

(2) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาอื�นๆ ที�เกี�ยวกับการจัดตั .งกองทรัสต์  

1) สัญญาตกลงกระทาํการ 

หัวข้อ รายละเอียด 

บริษัทฯ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

กองทรัสต์ ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ในฐานะทรัสตี เป็นผู้มีอํานาจกระทําแทน 

1. คาํนิยาม เว้นแต่ข้อความหรือบริบทในสัญญาฉบับนี #จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ให้
ถ้อยคําที�ระบตุอ่ไปนี #มีความหมาย ดงันี # 
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กลุ่มบุคคล
เดียวกัน 

หมายถึง กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 
49/2555 เรื�อง การออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์  

กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน 

หมายถึง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
โครงการ SJ Infinite I หรือโครงการ

บางนา (แล้วแต่กรณี) เช่น ค่าเช่าและ
ค่าบริการ  ค่า นํ #า  ค่า ไฟ ค่า ที� จอด
รถยนต์ ค่าบริการอื�นๆ เป็นต้น ตาม
บัญชีที�ปรากฏในงบรายไตรมาสของ
กองทรัสต์ที�ผ่านการสอบทานจาก
ผู้สอบบญัชีหรืองบการเงินประจําปีของ
กองทรัสต์ที�ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีแล้ว (แล้วแต่กรณี) ไม่รวม
ดอกเบี #ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี #ยรับ
อนัเกิดจากการที�ผู้ เช่าผิดนดั และ กําไร
จากการนําเงินทุนไปลงทุน ปรับปรุง
ด้วยการหกัจํานวนเงินรายได้จากการ
ดําเนินงานของโครงการ SJ Infinite I 
หรือโครงการบางนาที�ผู้ เช่าผิดนดัชําระ
และ  การรับรู้รายได้เพื�อให้รายได้ค่า
เช่าและค่าบริการเป็นไปตามที�กําหนด
ในสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

ลบด้วย จํานวนรวมของ (ก) คา่ใช้จ่าย
ในการดําเนินงานของโครงการ SJ 

Infinite I หรือโครงการบางนา 
(แล้วแต่กรณี) (ข) ค่าธรรมเนียม
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าตัว
แทนหรือนายหน้า (Agency) เพื�อ
จัดหาผู้ เช่า (ค) ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน (Maintenance 
Expense) (ง) ค่าภาษีโรงเรือน และ
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ภาษีป้าย (จ) ค่าใช้จ่ายประกันภัย
ความเสี�ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk 
Insurance) ประกันภัยความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public 
Liability Insurance) และประกนัภยั
ธุ ร กิ จ ห ยุด ช ะ งั ก  (Business 
Interruption Insurance) และ (ฉ) 
ค่ า ใ ช้จ่ า ย อื� นๆ  ที� เ กิดขึ #น จากกา ร
ดําเนินการตามปกติของโครงการ SJ 

Infinite I หรือโครงการบางนา 
(แล้วแต่กรณี) ซึ�งไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายที�
เ กิ ด ขึ #น โด ย เ ฉ พ า ะ เ นื� อ ง จ า ก เ ป็ น
ทรัพย์สนิที�กองทรัสต์เข้าลงทนุ  

ทั #งนี # ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี #จะไม่นํามา
หกัออกจากรายได้จากการดําเนินงาน
ของโครงการ SJ Infinite I หรือ
โครงการบางนา (แล้วแตก่รณี)  

(1) ค่าผู้ ประเมินราคาทรัพย์สิน ค่า
ผู้ สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ จัดการ
กองทรัสต์  ค่าธรรมเนียมทรัสตี 
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม น า ย ท ะ เ บี ย น 
คา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบัการรับและ
ดํารงหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเ บียนในตลาดหลักท รัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายอื�นใดที�จะต้อง
จ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไ ท ย  แ ล ะ  บ ริ ษั ท  ศู น ย์ รั บ ฝ า ก
หลักท รัพย์  (ประ เทศไทย)  จํากัด 
ค่าธรรมเนียมในการออกเช็คหรือโอน
เงินประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
รวมตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื�นใดที�หาก
กองทรัสต์มิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สนิไม่
จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายดังกล่าว (2) 
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รายการกําไรหรือขาดทนุทางบญัชีที�ยงั
ไม่รับรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สิน 
(3) ค่าใช้จ่ายที�จัดเป็นค่าใช้จ่ายฝ่าย
ทนุ (Capital Expenditure) (4) ต้นทนุ
ทางการเงินของกองทรัสต์ รวมทั #ง
ดอกเบี #ยจ่าย (5) การจ่ายชําระคืนเงิน
ต้นตามที�ระบุในสัญญาเงินกู้  (6) 
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการจดัการประชุมผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ รวมทั #งการตั #งที�ปรึกษา
ต่างๆ ของกองทรัสต์ที�เกี�ยวข้องกับ
การดําเนินเรื�องดงักลา่ว (7) ค่าเผื�อหนี #
สงสัยจะสูญ และ (8) ค่าใช้จ่ายใน
การดูแลทรัพย์สินในส่วนที� ไม่เป็น
สาระสําคัญ สําหรับโครงการบางนา

เท่านั #นและตราบเท่าที�บริษัทฯ เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการบาง

นา  (ตามที�นิยามไว้ในสญัญาสญัญา
แ ต่ ง ตั #ง ผู้ บ ริ ห ารอ สังห า ริ ม ท รั พ ย์ 
โครงการบางนา) ซึ�งบริษัทฯ ในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการบาง

น า ต ก ล ง ที� จ ะ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว) 

ทั #งนี # ตวัอยา่งของรายการต่างๆ ในการ
คํานวณกําไรจากการดําเนินงาน

ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายของ
สญัญาฉบบันี #  

กาํไรจากการ
ดาํเนินงานขั .นตํ�า 

หมายถึง (ก) ในกรณีที�อ้างอิงถึงโครงการ SJ 
Infinite I  

 กําไรจากการดําเนินงานขั #นตํ�า
ของโครงการ SJ Infinite I โดย
มีรายละเอียดตามที�กําหนดไว้ใน
ข้อ 6.1(ก) หรือ 

(ข) ในกรณีที�อ้างอิงถึงโครงการบาง
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นา 

 กําไรจากการดําเนินงานขั #นตํ�า
ของโครงการบางนา โดยมี
รายละเอียดตามที�กําหนดไว้ใน
ข้อ 8.1(ก)  

โครงการ SJ 
Infinite I 

หมายถึง อาคาร SJ Infinite I Business 
Complex ตั #งอยู่ที� 349-349/79 แขวง
จอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

โครงการบางนา หมายถึง อาคารสํานกังาน โครงการ บางนา บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์  ตั #งอยู่ที� ถนนบาง
นา-ตราด กม.7 หมูที่� 13 แขวงบางแก้ว 
อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  

โครงการ
อสังหาริมทรัพย์
สาํนักงาน 

หมายถึง โครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงาน
ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 9.1 

เงนิส่วนต่างที�
ต้องชาํระ 

หมายถึง (ก) ในกรณีที�อ้างอิงถึงโครงการ SJ 

Infinite I  เงินสว่นต่างที�บริษัทฯ 
ต้ อ ง ชํ า ร ะ ใ ห้ แ ก่กองท รัส ต์ 
ร ะ ห ว่ า ง กํ า ไ ร จ า ก ก า ร

ดําเนินงานและกําไรจากการ

ดํ า เ นิ น ง า น ขั .น ตํ� า  โ ด ย มี
รายละเอียดการคํานวณตามที�
กําหนดไว้ในข้อ 6.1(ข) หรือ 

(ข) ในกรณีที�อ้างอิงถึงโครงการบาง

นา เงินส่วนต่างที�บริษัทฯ ต้อง
ชําระให้แก่กองทรัสต์ ระหว่าง
กําไรจากการดําเนินงานและ
กําไรจากการดําเนินงานขั .น
ตํ� า  โ ด ย มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร
คํานวณตามที�กําหนดไว้ในข้อ 
8.1(ข) 
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วันที�สัญญามีผล
ใช้บังคับ 

หมายถึง วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการ 

SJ Infinite I และโครงการบางนา 

สํา เ ร็จสมบูรณ์ตามที� กําหนดไว้ใน
สญัญาที�เกี�ยวข้อง 

พื .นที�เช่าส่วนที�
เหลือในโครงการ 
SJ Infinite I 

หมายถึง พื #นที�ให้เช่าของโครงการ SJ Infinite I 

จํานวนประมาณ 3,742 ตารางเมตร 
ซึ�งอยู่ในชั #นที�  21 ถึงชั #นที�  24 ซึ�ง  ณ 
วนัที�ทําสญัญานี #ยงัไมม่ีผู้ เช่า 

พื .นที�เช่าส่วนที�
เหลือในโครงการ
บางนา 

หมายถึง พื #น ที� ใ ห้ เช่ าของโครงการบางนา 

จํานวนประมาณ 2,578 ตารางเมตร 
ซึ�งอยูใ่นชั #นที� 5 (บางสว่น) ชั #นที� 6 และ
ชั #นที� 7 ซึ�ง ณ วนัที�ทําสญัญานี #ยงัไม่มีผู้
เช่า 

ผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท 
แมเนจเม้นท์ จํากดั 

บริษัทจด
ทะเบียน 

หมายถึง บริษัทที�มีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเ บียนในตลาดหลักท รัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย 

บริษัทย่อย หมายถึง (1) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํ า กั ด ที� บ ริ ษั ท ฯ  มี อํ า น า จ
ควบคุมกิจการ 

(2) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัดที�บ ริษัทย่อยตาม (1) มี
อาํนาจควบคุมกิจการ 

(3) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํ า กั ด ที� อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ อํ า น า จ

ควบคุมกิจการต่อเป็นทอดๆ 
โ ด ย เ ริ� ม จ า ก ก า ร อ ยู่ ภ า ย ใ ต้
อํานาจควบคุมกิจการของ
บริษัทยอ่ยตาม (2) 
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บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที�บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยถือ
หุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกัน
ตั #งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั #งหมดของ
บริษัทนั #น 

อาคารสาํนักงาน หมายถึง อาคารที�ใ ช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็น
อาคารสาํนกังานให้เช่า   

อาํนาจควบคุม
กิจการ 

หมายถึง (1) การถือหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงในนิติ
บุคคลหนึ�ง เกินกว่า ร้อยละ 50 
ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั #งหมด
ของนิติบคุคลนั #น 

(2) การมีอํานาจควบคมุคะแนนเสยีง
สว่นใหญ่ในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
นิติบคุคลหนึ�ง ไม่ว่าโดยตรง หรือ
โดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตอืุ�น
ใด 

(3) การมีอํานาจควบคุมการแต่งตั #ง 
หรือถอดถอนกรรมการตั #งแต่กึ�ง
หนึ�งของกรรมการทั #งหมด ไม่ว่า
โดยตรง หรือโดยอ้อม 

หนังสือชี .ชวน หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์  (แบบ 69-REIT)  และ
หนงัสอืชี #ชวนของกองทรัสต์ 

 
2. วันที�

สัญญามี
ผลใช้
บังคับ 

2.1 ให้สญัญาฉบบันี #มีผลใช้บงัคบันบัแตว่ันที�สัญญามีผลใช้บังคับ 

2.2 ในกรณีที�กองทรัสต์ไม่สามารถเข้าลงทุนในโครงการ SJ Infinite I  
และโครงการบางนาได้สาํเร็จตามที�กําหนดไว้ในสญัญาที�เกี�ยวข้อง ให้
ถือวา่สญัญาฉบบันี #สิ #นสดุลง โดยคูส่ญัญาไมม่ีสทิธิเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ตอ่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง ทั #งนี # การที�สญัญาฉบบันี #สิ #น
ผลผูกพนัด้วยเหตดุงักล่าวไม่ถือว่าเป็นการเลิกสญัญาหรือผิดสญัญา
โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งแตอ่ยา่งใด 
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3. ข้อตกลง
เกี�ยวกับ
การถอื
ครอง
หน่วยทรัสต์ 

ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นบัแตว่ันที�สัญญามีผลใช้บังคับ 

3.1 บริษัทฯ ตกลงจะรักษาสดัสว่นการถือครองหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์

ให้อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน

ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจํานวนหน่วยทรัสต์
ทั #งหมดของกองทรัสต์ที�มีการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครั #งแรก  

3.2 บริษัทฯ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทฯ ตกลงจะไม่ขาย 
หรือโอนหน่วยทรัสต์ หรือนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําหรือก่อภาระผูกพัน
ใดๆ จนทําให้บริษัทฯ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทฯ ถือ
ครองหนว่ยทรัสต์รวมกนัตํ�ากวา่สดัสว่นที�กําหนดไว้ในข้อ 3.1 เว้นแต่ใน
กรณีจํานําหรือก่อภาระผูกพันใดๆ ให้กระทําได้เมื�อมีการแจ้งให้
กองทรัสต์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4. การถอืหุ้น
และดาํรง
สัดส่วน
การถอืหุ้น
ใน
ผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นบัแตว่ันที�สัญญามีผลใช้บังคับ 

4.1 บริษัทฯ ตกลงที�จะให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
(รวมเรียกว่า “บริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ”) ถือหุ้ นและดํารง
สถานะการเป็นผู้ ถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ ในสดัสว่นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 (เจ็ดสบิห้า) ของหุ้นที�จําหนา่ยแล้วทั #งหมด 

4.2 บริษัทฯ ตกลงวา่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ จะ
ไมจํ่าหนา่ย จ่าย โอนหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ ในหุ้นดงักลา่ว หรือกระทํา
การประการอื�นใด อนัมีผลทําให้หุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ และหรือ
อํานาจการจดัการงานของผู้จัดการกองทรัสต์ ตกไปอยู่กบับคุคลอื�น 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ก่อน 
เว้นแต่เป็นการจําหน่ายจ่ายโอนหุ้ นของผู้จัดการกองทรัสต์ให้แก่
บริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ 

4.3 บริษัทฯ ตกลงวา่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ จะ
ดําเนินการใดๆ ด้วยการอาศัยสิทธิของตนเท่าที�จะทําได้ภายใต้
กฎหมายในฐานะผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่เพื�อทําให้ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ปฏิบตัิหน้าที�ผู้ จัดการกองทรัสต์ในฐานะที�เป็นผู้ ที�มีวิชาชีพซึ�งได้รับ
ความไว้วางใจ ด้วยความระมดัระวงั ซื �อสตัย์สจุริต และเป็นไปตาม
สญัญาก่อตั #งทรัสต์ สัญญาแต่งตั #งผู้ จัดการกองทรัสต์ กฎหมายที�
เกี�ยวข้อง ตลอดจนข้อผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมในเอกสารที�เปิดเผยแก่ผู้
ลงทนุ และมติที�ประชมุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
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5. หน้าที�
เกี�ยวกับ
อสังหาริม
ทรัพย์ที�
กองทรัสต์
จะเข้า
ลงทุนครั.ง
แรก ใน
โครงการ 
SJ Infinite I  

5.1 บริษัทฯ ตกลงที�จะชําระค่าเช่าสําหรับพื .นที� เช่าส่วนที� เหลือใน

โครงการ SJ Infinite I  ให้แก่กองทรัสต์เป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี นบั
แต่วันที�สัญญามีผลใช้บังคับ เป็นจํานวนเงิน 2,058,100 บาทต่อ
เดือน  เว้นแตใ่นช่วง 3 (สาม) ปี ดงักลา่ว มีผู้ เช่าพื .นที�เช่าส่วนที�เหลือ

ในโครงการ SJ Infinite I ดงักลา่ว ทั #งหมดหรือบางสว่นแล้ว จํานวน
เงินคา่เช่าที� บริษัทฯ จะต้องชําระจะลดลงตามสดัสว่นดงักลา่ว 

ในการนี # บริษัทฯ ตกลงที�จะชําระเงินคา่เช่าดงักลา่วข้างต้นตามเงื�อนไข
ดงัต่อไปนี #เป็นรายเดือนให้แก่กองทรัสต์ ทั #งนี # ภายใน 10 (สิบ) วนัทํา
การนับจากวันที�บริษัทฯ ได้รับใบแจ้งหนี #จากกองทรัสต์พร้อมกับ
เอกสารที�เกี�ยวข้องตา่งๆ เพื�อนํามาใช้ในการตรวจสอบจํานวนเงินที�ต้อง
ชําระภายใต้ข้อนี #  

(ก) ภายใต้บังคบัข้อ 5.1(ค) ในกรณีที�กองทรัสต์สามารถจัดหาผู้
เช่าสําหรับพื .นที�เช่าส่วนที�เหลือในโครงการ SJ Infinite I 
โดยมีการลงนามในสญัญาเช่าและบริการพื .นที�เช่าส่วนที�เหลอื

ในโครงการ SJ Infinite I ที�เกี�ยวข้องแล้ว (“สัญญาเช่าพื .นที�

ให้เช่าโครงการ SJ Infinite I”) มีระยะเวลาการเช่าอย่างน้อย
เทา่กบัระยะเวลาที�เหลอืของ 3 (สาม) ปีดงักลา่ว และมีอตัราค่า
เช่าและค่าบริการในช่วงระยะเวลาที�เหลือของ 3 (สาม) ปี
ดงักลา่ว รวมกนัเฉลี�ยแล้วเท่ากบัหรือมากกว่า 2,058,100 บาท 
ตอ่เดือน บริษัทฯ ไมม่ีหน้าที�ต้องชําระเงินใดๆ ให้แก่กองทรัสต์ 
และถือว่าหน้าที�ของบริษัทฯ ในการชําระค่าเช่าตามข้อ 5.1 
สิ #นสดุลง  

(ข) ภายใต้บงัคบัข้อ 5.1(ค) ในกรณีที�กองทรัสต์สามารถจดัหาผู้
เช่าสําหรับพื .นที�เช่าส่วนที�เหลือในโครงการ SJ Infinite I 
โดยมีการลงนามในสัญญาเช่าพื .นที� ให้เช่าโครงการ SJ 

Infinite I แล้ว โดยมีระยะเวลาการเช่าน้อยกวา่ระยะเวลาที�เหลอื
ของ 3 (สาม) ปีดังกล่าว หรือ มีอตัราค่าและค่าบริการรวมกัน
เป็นจํานวนน้อยกว่า 2,058,100 บาท ต่อเดือน บริษัทฯ จะ
ชําระเงินให้แก่กองทรัสต์ สําหรับระยะเวลาที�เหลือที�ไม่ครบ 3 
ปีที�เหลือ 2,058,100 บาท ต่อเดือน หรือ จะชําระเงินให้แก่
กองทรัสต์ในแตล่ะเดือนเป็นเงินจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งระหว่าง 
(ก) เงินจํานวน 2,058,100 บาท และ (ข) เงินจํานวนค่าเช่าและ
ค่าบริการตามที� กําหนดภายใต้สัญญาเช่าพื .นที� ให้ เ ช่า
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โครงการ SJ Infinite I ดงักลา่วข้างต้น แล้วแตก่รณี 

(ค) ในกรณีที�ผู้ เช่าตามสัญญาเช่าพื .นที� ให้เช่าโครงการ SJ 

Infinite I ผิดสญัญาข้อหนึ�งข้อใด หรือไม่สามารถชําระค่าเช่า
และ/หรือคา่บริการภายใต้สัญญาเช่าพื .นที�ให้เช่าโครงการ SJ 

Infinite I ได้ บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อกองทรัสต์ และ
ไม่ต้องรับผิดชําระค่าเช่าและ/หรือค่าบริการดงักล่าวแทนผู้ เช่า
รายดงักลา่ว 

5.2 ในกรณีที�พื .นที�เช่าส่วนที�เหลือในโครงการ SJ Infinite I สว่นหนึ�ง
สว่นใดหรือทั #งหมดไมม่ีผู้ เช่า 

(ก) บริษัทฯ มีสทิธิที�จะจดัหาผู้ เช่ามาเช่าพื .นที�เช่าส่วนที�เหลือใน

โครงการ SJ Infinite I ได้ โดยกองทรัสต์ตกลงที�จะให้ความ
ร่วมมือกบับริษัทฯ ในการนําสง่เอกสารตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง และ 

(ข) บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที�บริษัทฯ จะกําหนดมีสิทธิใช้พื .นที�

เช่าส่วนที�เหลือในโครงการ SJ Infinite I ที�ไม่มีผู้ เช่าดงักลา่ว
ได้ โดยตกลงเข้าทําสัญญาเช่าและบริการพื .นที� ให้เช่า

โครงการ SJ Infinite I โดยมีอตัราคา่เช่าและคา่บริการในอตัรา
เดียวกบัที�บริษัทฯ ตกลงชําระคา่เชา่สาํหรับพื #นที�เช่าสว่นที�เหลอื
ในโครงการ SJ Infinite I ให้แก่กองทรัสต์ที�ระบใุนข้อ 5.1  ทั #งนี # 
เพื�อให้ปราศจากข้อสงสยั พื #นที�ดงักลา่วข้างต้นที�บริษัทฯ และ/
หรือบคุคลที�บริษัทฯ เช่า ถือว่าเป็นพื #นที�ที�มีผู้ เช่าแล้ว ซึ�งจะทํา
ให้จํานวนเงินค่าเช่าที� บริษัทฯ จะต้องชําระตามข้อ 5.1 นี # 
ลดลงตามสดัสว่นของคา่เช่าและคา่บริการดงักลา่ว 

5.3 ตลอดระยะเวลาตามที�กําหนดในข้อ 5.1 ในการหาผู้ เช่าพื #นที�โครงการ 

SJ Infinite I กองทรัสต์ตกลงที�จะเสนอ และ/หรือ ดําเนินการให้
ตวัแทนหรือนายหน้า (Agency) ในการจดัหาผู้ เช่าของโครงการ SJ 

Infinite I เสนอพื #นที�ให้เช่าของโครงการ SJ Infinite I ในชั #นอื�นๆ 
(นอกเหนือจากพื .นที� รับประกันโครงการ SJ Infinite I) พร้อมกับ
พื .นที�เช่าส่วนที�เหลือในโครงการ SJ Infinite I ให้แก่ลกูค้าเพื�อให้
ลกูค้าพิจารณาการเช่าพื #นที�ทั #งสองอยา่งเทา่เทียมกนั  

5.4 กองทรัสต์ตกลงที�จะให้ความร่วมมือและส่งมอบเอกสารที�เกี�ยวข้อง
ต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื�อนํามาใช้ในการตรวจสอบจํานวนเงินที�ต้อง
ชําระภายใต้ข้อ 5.1 ตามที�บริษัทฯ ร้องขอ และรับรองและรับประกนัตอ่
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บริษัทฯ ว่าเอกสารที�เกี�ยวข้องต่างๆ ที�ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ นั #น 
ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทกุประการ 

6. การ
รับประกัน
กาํไรจาก
การ
ดาํเนินงา
นขั .นตํ�า
ของ
โครงการ SJ 
Infinite I 

6.1 คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายตกลงกนัดงัตอ่ไปนี # 

(ก) บริษัทฯ ตกลงรับประกนักําไรจากการดําเนินงานขั .นตํ�าของ
โครงการ SJ Infinite I เป็นระยะเวลา 9 (เก้า) ปีนบัแต่วันที�

สัญญามีผลใช้บังคับ (“ระยะเวลาการรับประกันโครงการ 

SJ Infinite I”) ซึ�งอยูใ่นช่วงระยะเวลาการรับประกันโครงการ 

SJ Infinite I  โดยมีรายละเอียดดงันี # โดยบริษัทฯ จะชําระเงิน

ส่วนต่างที�ต้องชาํระ ตามวิธีการคํานวณที�กําหนดไว้ในข้อ (ข) 

โครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส 
คอมเพล็กซ์ 

กาํไรจากการ
ดาํเนินงานขั .นตํ�า 

(ล้านบาท) 
ตั #งแตว่นัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สิน ถึง
วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยหากกองทรัสต์
เข้าลงทนุภายหลงัวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2558 
วงเงินรับประกนัจะลดลงตามสดัสว่น 81.06 
1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 136.55 
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 138.53 
1 เมษายน พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 145.18 
1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 146.39 
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 146.61 
1 เมษายน พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 154.16 
1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 154.05 
1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 153.96 
ตั #งแต่วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2567 จนถึงวันที�
ครบ 9 ปี นับแต่วันที�กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สิน โดยหากกองทรัสต์เข้าลงทนุภายหลงั
วนัที� 1 กันยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกัน
จะเพิ�มขึ #นตามสดัสว่น 

64.14 

(ข) การคํานวณ เงินส่วนต่างที� ต้องชําระ ที�บริษัทฯ ต้องชําระ
ให้แก่กองทรัสต์ ให้คํานวณดงันี # 

(1) กําไรจากการดําเนินงานขั .นตํ�าตามที�กําหนดไว่ในข้อ 
6.1(ก) ณ วนัสดุท้ายของงวดแต่ละงวดที�เกี�ยวข้อง หกัลบ 
ด้วย  
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(2) กําไรจากการดําเนินงานในแต่ละงวดที�เกี�ยวข้อง โดย
คํานวณ ตั #งแต่ต้นงวดจนถึงวนัสดุท้ายของงวดนั #น  หกัลบ 
ด้วย 

(3) เงินส่วนต่างที� ต้องชําระที�บริษัทฯ ได้ชําระในงวดก่อน
หน้าในรอบปีนั #น (Cumulative Subsidies) (หากมี) 

(ค) ในกรณีที�ผลการคํานวณ เงินส่วนต่างที� ต้องชําระ มี ค่าเป็น

บวก บริษัทฯ  จะชําระเงินส่วนต่างที� ต้องชําระ ให้แก่
กองทรัสต์ สําหรับงวดดังกล่าว ภายใน 15 วันนับจากวันที�
ผู้จัดการกองทรัสต์จัดส่งและเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส 
หรืองบการเงินประจําปีของกองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้รับใบแจ้งหนี #
จากกองทรัสต์พร้อมกบัเอกสารที�เกี�ยวข้องต่างๆ เพื�อนํามาใช้
ในการตรวจสอบจํานวนเงินที�ต้องชําระภายใต้ข้อนี #แล้ว 

(ง) ในกรณีที�ผลการคํานวณ เงินส่วนต่างที� ต้องชําระ มี ค่า

เท่ากับศูนย์หรือเป็นลบ บริษัทฯ ไม่ต้องชําระเงินส่วนต่างที�

ต้องชาํระ ให้แก่กองทรัสต์ สาํหรับงวดดงักลา่ว  

(จ) หาก ณ วันสิ #นงวดที� 4 ของปี กําไรจากการดําเนินงานมี
จํานวนสงูกวา่กาํไรจากการดาํเนินงานขั .นตํ�า บริษัทฯ มีสิทธิ
เลอืกที�จะให้กองทรัสต์ คืนเงินส่วนต่างที� ต้องชําระที�บริษัทฯ 
ชําระไปแล้วในรอบปีนั #นคืนให้แก่บริษัทฯ (โดยไม่มีดอกเบี #ย) 
หรือนําไปหกัลบจากกําไรจากการดําเนินงานขั .นตํ�าของงวด
ถดัไปในปีถดัไป 

(ฉ) ในกรณีที�สิ #นสดุระยะเวลาการรับประกันโครงการ SJ Infinite 

I แล้ว และ 

(1) กองทรัสต์มีเงินจํานวนตามข้อ 6.1(จ) สะสมอยู ่และ/หรือ  

(2) กองทรัสต์ได้รับชําระหนี #รายได้ที�ตั #งค้างรับไว้คืน โดย
กองทรัสต์จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ภายใน 3 (สาม) วันทําการนับจากวันที�กองทรัสต์ได้รับ
ชําระหนี #ดงักลา่วคืน 

กองทรัสต์ตกลงจะคืนเงินจํานวนตามข้อ (1) ข้างต้น ให้แก่
บริษัทฯ โดยไมม่ีดอกเบี #ย ภายใน 10 (สบิ) วนัทําการนบัจากวนั
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สดุท้ายของงวดที�สิ #นสดุระยะเวลาการรับประกันโครงการ SJ 

Infinite I และเมื�อกองทรัสต์ได้รับใบแจ้งหนี #จากบริษัทฯ และ
กองทรัสต์ตกลงจะคืนเงินจํานวนตามข้อ (2) ข้างต้น ให้แก่
บริษัทฯ โดยไม่มีดอกเบี #ย ภายใน 10 (สิบ) วนัทําการนบัจาก
วนัที�กองทรัสต์ได้รับชําระหนี #ดงักลา่วและได้รับใบแจ้งหนี #จาก
บริษัทฯ  

6.2 ในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานขั #นตํ�า ตามข้อ �.� บริษัทฯ 
ตกลงจะรับประกนัอยา่งลกูหนี #ร่วม 

(ก) ในกรณีผู้ เช่าในโครงการ SJ Infinite I รายใดผิดนดัไม่ชําระค่า
เช่าและคา่บริการตามกําหนดเวลา  บริษัทฯ จะชําระคา่เช่าและ
ค่าบริการแทนผู้ เช่าดงักล่าวอย่างลูกหนี #ร่วม โดยบริษัทฯ จะ
ชําระค่าเช่าและค่าบริการที�ผู้ เช่าผิดนดัชําระดงักล่าวภายใน 7 
(เจ็ด) วนั นบัแต่วนัที�ได้รับแจ้งจากกองทรัสต์ ทั #งนี # กองทรัสต์

จะดําเนินการทวงถามให้ผู้ เช่าชําระค่าและค่าบริการตาม
หลกัเกณฑ์ในคูม่ือระบบการทํางานและระบบควบคมุภายใน 

(ข) จํานวนเงินที�บริษัทฯ ชําระให้แก่กองทรัสต์ในกรณีที�ผู้ เช่าใน
โครงการ SJ Infinite I ไมชํ่าระคา่เช่าและคา่บริการตามข้อ (ก)
ให้นํามารวมเป็นส่วนหนึ�งของกําไรจากการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ และเงนิส่วนต่างที�ต้องชาํระตามข้อ 6.1 

(ค) หากผลการคํานวณเงนิส่วนต่างที� ต้องชําระในงวดใดมีค่าเป็น
ลบอนัเป็นผลเนื�องจากเงินที�บริษัทฯ ชําระแทนผู้ เช่าตามที�ระบุ
ในข้อ (ก) หรือกองทรัสต์ได้รับชําระคา่เช่าและคา่บริการคนืจาก
ผู้ เช่า  กองทรัสต์จะยกยอดเงนิส่วนต่างที� ต้องชําระที�มีค่าเป็น
ลบดงักลา่วไปรวมกบัเงินสว่นต่างที�ต้องชําระที�มีค่าเป็นลบหรือ
หกัลบกบัเงินสว่นต่างที�ต้องชําระที�มีค่าเป็นบวก (แล้วแต่กรณี) 
ในงวดถดัไป เว้นแต ่(1) ในกรณี ณ สิ #นงวดที� 4 ให้นําข้อ 6.1 (จ) 
มาใช้บงัคบั และ (2) ในกรณีที�สิ #นสดุระยะเวลาการรับประกัน

โครงการ SJ Infinite I กองทรัสต์จะคืนเงินส่วนต่างที� ต้อง

ชําระที�มีค่าเป็นลบดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ โดยกองทรัสต์

จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 3 (สาม) 
วนัทําการนบัแต่สิ #นสดุระยะเวลาการรับประกันโครงการ SJ 

Infinite I  และกองทรัสต์ตกลงจะคนืเงินสว่นตา่งที�ต้องชําระที�มี
ค่าเป็นลบดงักลา่ว ให้แก่บริษัทฯ โดยไม่มีดอกเบี #ย ภายใน 10 
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(สิบ) วันทําการนับจากวันที�กองทรัสต์ได้รับใบแจ้งหนี #จาก
บริษัทฯ 

6.3 กองทรัสต์ตกลงที�จะให้ความร่วมมือและส่งมอบเอกสารที�เกี�ยวข้อง
ต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื�อนํามาใช้ในการตรวจสอบจํานวนเงินที�ต้อง
ชําระภายใต้ข้อ 6 ตามที�บริษัทฯ ร้องขอ และรับรองและรับประกนัต่อ
บริษัทฯ ว่าเอกสารที�เกี�ยวข้องต่างๆ ที�ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ นั #น 
ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทกุประการ 

7. หน้าที�
เกี�ยวกับ
อสังหาริม
ทรัพย์ที�
กองทรัสต์
จะเข้า
ลงทุนครั.ง
แรก ใน
โครงการ
บางนา 

7.1 บริษัทฯ ตกลงที�จะชําระค่าเช่าสําหรับพื .นที� เช่าส่วนที� เหลือใน

โครงการบางนา ให้แก่กองทรัสต์ เป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี นบัแต่
วนัที�สัญญามีผลใช้บังคับ เป็นจํานวนเงิน 902,300 บาท ตอ่เดือน เว้น
แต่ในช่วง 3 (สาม) ปี ดังกล่าว มีผู้ เช่าพื .นที� เช่าส่วนที� เหลือใน

โครงการบางนาดงักลา่วทั #งหมดหรือบางสว่นแล้ว จํานวนเงินค่าเช่าที� 
บริษัทฯ จะต้องชําระจะลดลงตามสดัสว่นดงักลา่ว 

ในการนี # บริษัทฯ ตกลงที�จะชําระเงินคา่เช่าดงักลา่วข้างต้นตามเงื�อนไข
ดงัตอ่ไปนี #เป็นรายเดือนให้แก่กองทรัสต์  ทั #งนี # ภายใน 10 (สิบ) วนัทํา
การนับจากวันที�บริษัทฯ ได้รับใบแจ้งหนี #จากกองทรัสต์พร้อมกับ
เอกสารที�เกี�ยวข้องตา่งๆ เพื�อนํามาใช้ในการตรวจสอบจํานวนเงินที�ต้อง
ชําระภายใต้ข้อนี #  

(ก) ภายใต้บังคบัข้อ 7.1(ค) ในกรณีที�กองทรัสต์สามารถจัดหาผู้
เช่าสําหรับพื .นที� เช่าส่วนที�เหลือในโครงการบางนา  โดยมี
การลงนามในสญัญาเช่าและบริการพื .นที� เช่าส่วนที� เหลือใน

โครงการบางนา ที�เกี�ยวข้องแล้ว (“สัญญาเช่าพื .นที� ให้เช่า

โครงการบางนา”) มีระยะเวลาการเช่าอย่างน้อยเท่ากับ
ระยะเวลาที�เหลอืของ 3 (สาม) ปีดงักลา่ว และมีอตัราคา่เช่าและ
ค่าบริการในช่วงระยะเวลาที�เหลือของ 3 (สาม) ปีดังกล่าว 
รวมกันเฉลี�ยแล้วเท่ากับหรือมากกว่า 902,300 บาท ต่อเดือน 
บริษัทฯ ไม่มีหน้าที�ต้องชําระเงินใดๆ ให้แก่กองทรัสต์ และถือ
วา่หน้าที�ของบริษัทฯ ในการชําระคา่เช่าตามข้อ 7.1 นี #สิ #นสดุลง  

(ข) ภายใต้บงัคบัข้อ 7.1(ค) ในกรณีที�กองทรัสต์สามารถจดัหาผู้
เช่าสาํหรับพื .นที�เช่าส่วนที�เหลอืในโครงการบางนา โดยมีการ
ลงนามในสัญญาเช่าพื .นที�ให้เช่าโครงการบางนา แล้ว โดยมี
ระยะเวลาการเช่าน้อยกว่าระยะเวลาที�เหลือของ 3 (สาม) ปี
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ดงักล่าว หรือ มีอตัราค่าเช่าและค่าบริการรวมกันเป็นจํานวน
น้อยกว่า 902,300 บาท ต่อเดือน บริษัทฯ จะชําระเงินให้แก่
กองทรัสต์สําหรับระยะเวลาที� เหลือที�ไม่ครบ 3 ปีที� เหลือ 
902,300 บาท ตอ่เดือน หรือ จะชําระเงินให้แก่กองทรัสต์ในแต่
ละเดือน เป็นเงินจํานวนเท่ากบัสว่นต่างระหว่าง (ก) เงินจํานวน 
902,300 บาท และ (ข) เงินจํานวนค่าเช่าและค่าบริการตามที�
กําหนดในสัญญาเช่าพื .นที�ให้เช่าโครงการบางนา ดงักล่าว
ข้างต้น แล้วแตก่รณี 

(ค) ในกรณีที�ผู้ เช่าตามสัญญาเช่าพื .นที� ให้เช่าโครงการบางนา 

ผิดสญัญาข้อหนึ�งข้อใด หรือไม่สามารถชําระค่าเช่าและ/หรือ
ค่าบริการภายใต้สัญญาเช่าพื .นที�ให้เช่าโครงการบางนา ได้ 
บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อกองทรัสต์ และไม่ต้องรับผิด
ชําระคา่เช่าและ/หรือคา่บริการดงักลา่วแทนผู้ เช่ารายดงักลา่ว 

7.2 ในกรณีที�พื .นที� เช่าส่วนที�เหลือในโครงการบางนา สว่นหนึ�งส่วนใด
หรือทั #งหมดไมม่ีผู้ เช่า 

(ก) บริษัทฯ มีสทิธิที�จะจดัหาผู้ เช่ามาเช่าพื .นที�เช่าส่วนที�เหลือใน

โครงการบางนา ได้ โดยกองทรัสต์ตกลงที�จะให้ความร่วมมือ
กบับริษัทฯ ในการนําสง่เอกสารตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง และ 

(ข) บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที�บริษัทฯ จะกําหนดมีสิทธิใช้พื .นที�

เช่าส่วนที� เหลือในโครงการบางนา ที�ไม่มีผู้ เช่าดังกล่าวได้ 
โดยตกลงเข้าทําสัญญาเช่าพื .นที�ให้เช่าโครงการบางนา  โดย
มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการในอัตราเดียวกับที�บริษัทฯ ตกลง
ชําระคา่เช่าสาํหรับพื #นที�เช่าสว่นที�เหลือในโครงการบางนาให้แก่
กองทรัสต์ที�ระบใุนข้อ 7.1 ทั #งนี # เพื�อให้ปราศจากข้อสงสยั พื #นที�
ดงักลา่วข้างต้นที�บริษัทฯ และ/หรือบคุคลที�บริษัทฯ เช่า ถือว่า
เป็นพื #นที�ที�มีผู้ เช่าแล้ว ซึ�งจะทําให้จํานวนเงินค่าเช่าที� บริษัทฯ 
จะต้องชําระตามข้อ 7.1 นี # ลดลงตามสัดส่วนค่าเช่าและ
คา่บริการดงักลา่ว 

7.3 การแตง่ตั #งตวัแทนหรือนายหน้า (Agency) ในการจดัหาผู้ เช่า 

(ก) ตลอดระยะเวลาตามที�กําหนดในข้อ 7.1 ในการหาผู้ เช่าพื #นที�
โครงการบางนา กองทรัสต์ตกลงที�จะเสนอ และ/หรือ 
ดําเนินการให้ตวัแทนหรือนายหน้า (Agency) ในการจดัหาผู้ เช่า
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ของโครงการบางนาเสนอพื #นที�ให้เช่าของโครงการบางนา ใน
ชั #นอื�นๆ (นอกเหนือจากพื .นที�เช่าส่วนที�เหลือในโครงการบาง

นา) พร้อมกบัพื .นที�เช่าส่วนที�เหลือในโครงการบางนา ให้แก่
ลกูค้าเพื�อให้ลกูค้าพิจารณาการเช่าพื #นที�ทั #งสองอย่างเท่าเทียม
กนั 

(ข) ในช่วงระยะเวลาก่อนที�กองทรัสต์จะใช้สิทธิในการซื .อ

โครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงานก่อนบุคคลอื�นสําหรับ
โครงการบางนา 2 ตามที�ระบไุว้ภายใต้ข้อ �.� (ก) บริษัทฯ ตก
ลงที�จะไม่จัดหาผู้ เช่าเพื�อเช่าพื #นที�สําหรับโครงการบางนา 2 

ดงักล่าวเอง (โดยไม่รวมถึงพื #นที�เช่าในโครงการบางนา 2 ใน
สว่นที�บริษัทฯ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทฯ ตก
ลงจะเป็นผู้ เช่าเอง) แตจ่ะดําเนินการวา่จ้างตวัแทนหรือนายหน้า 
(Agency) ในการจดัหาผู้ เช่าเพื�อเช่าพื #นที�สําหรับโครงการบาง

นา 2 ดังกล่าว โดยมีเงื�อนไขว่า ในกรณีที�บริษัทฯ ได้แต่งตั #ง
ตวัแทนหรือนายหน้า (Agency) รายใดโดยให้มีสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการจัดหาผู้ เช่าให้แก่บริษัทฯ สําหรับโครงการบางนา

แล้ว ตวัแทนหรือนายหน้า (Agency) ที�จะได้รับการแต่งตั #งเพื�อ
จดัหาผู้ เช่าสําหรับโครงการบางนา 2 ดงักลา่ว จะต้องไม่เป็น
ตวัแทนหรือนายหน้ารายเดียวกันกับที�บริษัทฯ ได้แต่งตั #งให้มี
สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการจัดหาผู้ เช่าให้แก่บริษัทฯ สําหรับ
โครงการบางนาดงักลา่ว 

ทั #งนี # ข้อกําหนดและเงื�อนไขภายใต้ข้อ �.� (ข) นี # จะไม่ใช้บงัคบั
ในกรณีที�กองทรัสต์ได้ใช้สทิธิในการซื #อโครงการอสงัหาริมทรัพย์
สาํนกังานก่อนบคุคลอื�นสําหรับโครงการบางนา v ตามที�ระบไุว้
ภายใต้ข้อ �.� (ก) แล้ว 

7.4 กองทรัสต์ตกลงที�จะให้ความร่วมมือและส่งมอบเอกสารที�เกี�ยวข้อง
ต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื�อนํามาใช้ในการตรวจสอบจํานวนเงินที�ต้อง
ชําระภายใต้ข้อ 7.1 ตามที�บริษัทฯ ร้องขอ และรับรองและรับประกนัตอ่
บริษัทฯ ว่าเอกสารที�เกี�ยวข้องต่างๆ ที�ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ นั #น 
ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทกุประการ 

8. การ
รับประกัน
กาํไรจาก

8.1 คูส่ญัญาทั #งสองฝ่ายตกลงกนัดงัตอ่ไปนี # 

(ก) บริษัทฯ ตกลงรับประกนักําไรจากการดําเนินงานขั .นตํ�า ของ
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การ
ดาํเนินงาน
ขั .นตํ�าของ
โครงการ
บางนา 

โครงการบางนา เป็นระยะเวลา 6 (หก) ปีนบัแต่วันที�สัญญามี

ผลใช้บังคับ (“ระยะเวลาการรับประกันโครงการบางนา”) 
ซึ�งอยูใ่นช่วงระยะเวลาการรับประกันโครงการบางนา โดยมี
รายละเอียดดงันี # โดยบริษัทฯ จะชําระเงินส่วนต่างที� ต้องชําระ 
ตามวิธีการคํานวณที�กําหนดไว้ในข้อ (ข) 

โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
กาํไรจากการ

ดาํเนินงานขั .นตํ�า 
(ล้านบาท) 

ตั #งแต่วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน ถึงวนัที� 31 
มีนาคม พ.ศ.  2559 โดยหากกองทรัสต์เข้าลงทุน
ภายหลงัวนัที� 1 กันยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกัน
จะลดลงตามสดัสว่น 14.42 
1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 24.06 
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 24.17 
1 เมษายน พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 24.64 
1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 24.82 
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 24.87 
ตั #งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที�ครบ 6 ปี 
นับแต่วันที�กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน โดยหาก
กองทรัสต์เข้าลงทุนภายหลังวันที� 1 กันยายน พ.ศ. 
2558 วงเงินรับประกนัจะเพิ�มขึ #นตามสดัสว่น 

10.79 

(ข) การคํานวณ เงินส่วนต่างที� ต้องชําระ ที�บริษัทฯ ต้องชําระ
ให้แก่กองทรัสต์ ให้คํานวณดงันี # 

(1) กําไรจากการดําเนินงานขั .นตํ�า ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 
8.1(ก) ณ วนัสดุท้ายของงวดแต่ละงวดที�เกี�ยวข้อง หกัลบ 
ด้วย 

(2) กําไรจากการดําเนินงาน ในแต่ละงวดที�เกี�ยวข้อง โดย
คํานวณตั #งแต่ต้นงวดจนถึง วนัสดุท้ายของงวดนั #น หกัลบ 
ด้วย 

(3) เงินส่วนต่างที� ต้องชําระที�บริษัทฯ ได้ชําระในงวดก่อน
หน้าในรอบปีนั #น (Cumulative Subsidies) (หากมี) 

(ค) ในกรณีที�ผลการคํานวณ เงินส่วนต่างที� ต้องชําระ มี ค่าเป็น

บวก บริษัทฯ จะชําระเงินส่วนต่างที� ต้องชําระ ให้แก่
กองทรัสต์ สําหรับงวดดังกล่าว ภายใน 15 วันนับจากวันที�
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ผู้จัดการกองทรัสต์จัดส่งและเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส 
หรืองบการเงินประจําปีของกองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้รับใบแจ้งหนี #
จากกองทรัสต์พร้อมกบัเอกสารที�เกี�ยวข้องต่างๆ เพื�อนํามาใช้
ในการตรวจสอบจํานวนเงินที�ต้องชําระภายใต้ข้อนี #แล้ว 

(ง) ในกรณีที�ผลการคํานวณ เงินส่วนต่างที� ต้องชําระ มี ค่า

เท่ากับศูนย์หรือเป็นลบ บริษัทฯ ไม่ต้องชําระเงินส่วนต่างที�

ต้องชาํระ ให้แก่กองทรัสต์ สาํหรับงวดดงักลา่ว  

(จ) หาก ณ วันสิ #นงวดที� 4 ของปี กําไรจากการดําเนินงานมี
จํานวนสงูกวา่กาํไรจากการดาํเนินงานขั .นตํ�า บริษัทฯ มีสิทธิ
เลอืกที�จะให้กองทรัสต์ คืนเงินส่วนต่างที� ต้องชําระที�บริษัทฯ 
ชําระไปแล้วในรอบปีนั #นคืนให้แก่บริษัทฯ (โดยไม่มีดอกเบี #ย) 
หรือนําไปหกัลบจากกําไรจากการดําเนินงานขั .นตํ�าของงวด
ถดัไปในปีถดัไป  

(ฉ) ในกรณีที�สิ #นสดุระยะเวลาการรับประกันโครงการบางนาแล้ว 
และ 

(1) กองทรัสต์มีเงินจํานวนตามข้อ 8.1(จ) สะสมอยู ่และ/หรือ 

(2) กองทรัสต์ได้รับชําระหนี #รายได้ที�ตั #งค้างรับไว้คืน โดย
กองทรัสต์จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ภายใน 3 (สาม) วันทําการนับจากวันที�กองทรัสต์ได้รับ
ชําระหนี #ดงักลา่วคืน 

กองทรัสต์ตกลงจะคืนเงินจํานวนตามข้อ (1) ข้างต้น ให้แก่
บริษัทฯ โดยไมม่ีดอกเบี #ย ภายใน 10 (สบิ) วนัทําการนบัจากวนั
สดุท้ายของงวดที�สิ #นสุดระยะเวลาการรับประกันโครงการ

บางนา และเมื�อกองทรัสต์ได้รับใบแจ้งหนี #จากบริษัทฯ และ
กองทรัสต์ตกลงจะคืนเงินจํานวนตามข้อ (2) ข้างต้น ให้แก่
บริษัทฯ โดยไม่มีดอกเบี #ย ภายใน 10 (สิบ) วนัทําการนบัจาก
วนัที�กองทรัสต์ได้รับชําระหนี #ดงักลา่วและได้รับใบแจ้งหนี #จาก
บริษัทฯ 

8.2 ในการรับประกนักําไรจากการดําเนินงานขั #นตํ�า ตามข้อ 8.1 บริษัทฯ ตก
ลงจะรับประกนัอยา่งลกูหนี #ร่วม 
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(ก) ในกรณีผู้ เช่าในโครงการบางนา รายใดผิดนัดไม่ชําระค่าเช่า
และค่าบริการตามกําหนดเวลา  บริษัทฯ จะชําระค่าเช่าและ
ค่าบริการแทนผู้ เช่าดงักล่าวอย่างลูกหนี #ร่วม โดยบริษัทฯ จะ
ชําระค่าเช่าและค่าบริการที�ผู้ เช่าผิดนดัชําระดงักล่าวภายใน 7 
(เจ็ด) วนั นบัแตว่นัที�ได้รับแจ้งจากกองทรัสต์  ทั #งนี # กองทรัสต์

จะดําเนินการทวงถามให้ผู้ เช่าชําระค่าและค่าบริการตาม
หลกัเกณฑ์ในคูม่ือระบบการทํางานและระบบควบคมุภายใน 

(ข) จํานวนเงินที�บริษัทฯ ชําระให้แก่กองทรัสต์ในกรณีที�ผู้ เช่าใน
โครงการบางนา ไม่ชําระค่าเช่าและค่าบริการตามข้อ (ก) ให้
นํามารวมเป็นส่วนหนึ�งของกําไรจากการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ และ เงนิส่วนต่างที�ต้องชาํระตามข้อ 8.1 

(ค) หากผลการคํานวณเงนิส่วนต่างที� ต้องชําระในงวดใดมีค่าเป็น
ลบอนัเป็นผลเนื�องจากเงินที�บริษัทฯ ชําระแทนผู้ เช่าตามที�ระบุ
ในข้อ (ก) หรือกองทรัสต์ได้รับชําระคา่เช่าและคา่บริการคนืจาก
ผู้ เช่า  กองทรัสต์จะยกยอดเงินส่วนต่างที�ต้องชําระที�มีค่าเป็น
ลบดังกล่าวไปรวมกับเงินส่วนต่างที� ต้องชําระที�มีค่าเป็นลบ
หรือหกัลบกบัเงนิส่วนต่างที� ต้องชําระที�มีค่าเป็นบวก (แล้วแต่
กรณี) ในงวดถดัไป เว้นแต่ (1) ในกรณี ณ สิ #นงวดที� 4 ให้นําข้อ 
8.1 (จ) มาใช้บงัคบั และ (2) ในกรณีที�สิ #นสดุระยะเวลาการ

รับประกันโครงการบางนา กองทรัสต์จะคืนเงินส่วนต่างที�

ต้องชําระที�มีค่าเป็นลบดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ โดยกองทรัสต์

จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 3 (สาม) 
วนัทําการนบัแตส่ิ #นสดุระยะเวลาการรับประกันโครงการบาง

นา  และกองทรัสต์ตกลงจะคืนเงินส่วนต่างที� ต้องชําระที�มีค่า
เป็นลบดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ โดยไม่มีดอกเบี #ย ภายใน 10 
(สิบ) วันทําการนับจากวันที�กองทรัสต์ได้รับใบแจ้งหนี #จาก
บริษัทฯ 

8.3 กองทรัสต์ตกลงที�จะให้ความร่วมมือและส่งมอบเอกสารที�เกี�ยวข้อง
ต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื�อนํามาใช้ในการตรวจสอบจํานวนเงินที�ต้อง
ชําระภายใต้ข้อ 8 ตามที�บริษัทฯ ร้องขอ และรับรองและรับประกนัต่อ
บริษัทฯ ว่าเอกสารที�เกี�ยวข้องต่างๆ ที�ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ นั #น 
ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทกุประการ 
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9. สิทธิใน
การซื .อ
โครงการ
อสังหาริม
ทรัพย์
สาํนักงาน
ก่อน
บุคคลอื�น 

9.1 กองทรัสต์มีสิทธิที�จะเข้าลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ดงัต่อไปนี # 
(“โครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงาน”) ก่อนบุคคลอื�น ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื�อนไขที�กําหนดในข้อ 9 นี # 

(ก) โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานที�บริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย เป็นเจ้าของ และ/หรือมีสิทธิการเช่าแต่เพียงผู้
เดียว ซึ�งตั #งอยู่ในที�ดินโฉนดเลขที� 133775 (“โครงการบางนา 

2”) โดยกองทรัสต์มีสิทธิที�จะเข้าลงทุนก่อนบุคคลอื�นโดยไม่
จํากดัระยะเวลา 

(ข) โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานที�บริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย เป็นเจ้าของ และ/หรือมีสิทธิการเช่าแต่เพียงผู้
เดียว โดยกองทรัสต์มีสิทธิที�จะเข้าลงทนุก่อนบคุคลอื�นภายใน
กําหนดระยะเวลา 7 (เจ็ด) ปีนบัแตว่ันที�สัญญามีผลใช้บังคับ 

(สิทธิดังกล่าวเรียกว่า “สิทธิในการซื .อโครงการอสังหาริมทรัพย์

สาํนักงานก่อนบุคคลอื�น”) 

9.2 ในกรณีที�บริษัทฯ หรือบริษทย่อยประสงค์ที�จะขาย และ/หรือให้เช่า
โครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงานให้แก่บุคคลใด บริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) จะทําหนงัสือแจ้งคําเสนอของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ไปยงักองทรัสต์ (“ข้อเสนอฯ”) โดยระบุ
ข้อกําหนดและเงื�อนไขที�สําคัญ และราคาซื #อขายในเบื #องต้น เพื�อให้
กองทรัสต์พิจารณาว่าจะเข้าลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์

สาํนักงานหรือไม ่ 

ทั #งนี # การจดัทําข้อเสนอฯ ดงักลา่วของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

ต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และสิทธิ

ในการซื .อโครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงานก่อนบุคคลอื�นจะไม่
ใช้บงัคบัในกรณีดงัตอ่ไปนี #  

(ก) กองทรัสต์ใช้สิทธิในการซื .อโครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงาน

ก่อนบุคคลอื�นแล้วจะทําให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยตกเป็นผู้
ผิดนัดหรือผิดสัญญาภายใต้สญัญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที�บริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อยเข้าทําก่อนวนัที�ลงนามในสญัญานี # 

(ข) บริษัทย่อยที�บริษัทฯ ได้มาภายหลงัวนัที�ทําสญัญานี #ซึ�งมีข้อผกูพนัที�
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จะต้องขายทรัพย์สินของตนหรือให้สิทธิที�จะซื #อทรัพย์สินของตนแก่
บคุคลอื�นใด หรือ บริษัทย่อยอนัเกิดจากการที�บริษัทฯหรือบริษัท

ย่อยเข้าร่วมทนุกบับคุคลใดๆ ภายหลงัวนัที�ลงในสญัญานี # 

(ค) กรณีบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะจําหน่าย จ่าย โอนหรือให้เช่า
ทรัพย์สนิ เพื�อร่วมทนุกบับคุคลใดๆ 

9.3 กองทรัสต์จะแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอฯ ให้บริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อย (แล้วแต่กรณี) ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลา 30 
(สามสิบ) วนันบัแต่วนัที�กองทรัสต์ได้รับข้อเสนอฯ จากบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) หรือภายในระยะเวลาอื�นที�คู่สญัญาตกลง
กนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

9.4 ในกรณีที�กองทรัสต์รับข้อเสนอฯ โดยแจ้งให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
(แล้วแต่กรณี) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 30 
(สามสิบ) ตามที�กําหนดในข้อ 9.3 แล้ว ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) 
วนันบัแตว่นัที�บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (แล้วแตก่รณี) ได้รับหนงัสอืจาก
กองทรัสต์ หรือภายในระยะเวลาอื�นที�คู่สญัญาตกลงกันเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร กองทรัสต์ และบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) 
จะทําความตกลงรายละเอียดของราคาซื #อขายของโครงการ

อสังหาริมทรัพย์สํานักงาน และข้อกําหนดและเงื�อนไขอันเป็น
สาระสําคัญในการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงาน 
รวมทั #งดําเนินการเรื�องต่างๆ เพื�อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามที�ระบุใว้หนังสือชี .ชวน 
สญัญาก่อตั #งทรัสต์ของกองทรัสต์ และประกาศที�เกี�ยวข้องให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงการจดัการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์เพื�อพิจารณาเรื�องดังกล่าว (หากต้องมี) ทั #งนี # การเข้า
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงานต้องอยู่ภายใต้การ
พิจารณาอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ภายใต้
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

9.5 ภายหลังการดํา เ นินการตามหลัก เกณฑ์เกี�ยวกับการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามที�กําหนดในข้อ 9.4 แล้ว คู่สญัญา
ทั #งสองฝ่ายตกลงที�จะใช้ความพยายามอย่างดีที�สดุเพื�อดําเนินการให้
การเข้าลงทนุในโครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงานของกองทรัสต์

เป็นผลสําเร็จภายในระยะเวลา 120 (หนึ�งร้อยยี�สิบ) วนันบัแต่วนัที�ได้
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของ
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กองทรัสต์ตามที�กําหนดในข้อ 9.4 เสร็จสิ #น หรือภายในระยะเวลาอื�นที�
คู่สญัญาตกลงกันเป็นลายลกัษณ์อักษร ทั #งนี # รวมถึงการดําเนินการ
เพื�อให้ได้รับอนุมตัิจากสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื�นที� เ กี�ยวข้อง และการ
ดําเนินการใดๆ เพื�อให้การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์

สาํนักงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

9.6 ในกรณีที� (1) กองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอฯ โดยแจ้งให้บริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อยทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรภายในระยะเวลาตามที�
กําหนดในข้อ 9.3 หรือ (2) กองทรัสต์ไมแ่จ้งผลการพิจารณาข้อเสนอฯ 

ให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน
ระยะเวลาตามที�กําหนดในข้อ 9.3 หรือ (3) ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ไม่อนุมัติให้เข้าลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์

สํานักงาน หรือ (4) คู่สญัญาทั #งสองฝ่ายไม่สามารถดําเนินการให้การ
เข้าลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงานสําเร็จภายใน
ระยะเวลาตามที�กําหนดไว้ในข้อ 9.5 แล้ว คู่สญัญาทั #งฝ่ายตกลงให้ถือ
ว่าสิทธิของกองทรัสต์ที�จะซื #อโครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงาน

ดงักลา่วเป็นอนัสิ #นสดุลง และบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) 
มีสิทธิที�จะขายหรือให้เช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงานให้แก่
บคุคลอื�นได้ โดยมีเงื�อนไขว่า ภายในระยะเวลา 1 (หนึ�ง) ปีนบัแต่วนัที�
ครบกําหนดระยะเวลาที�เกี�ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่กรณี ราคาและ
ข้อกําหนดและเงื�อนไขที�เป็นสาระสาํคญัในการขายหรือให้เช่าโครงการ

อสังหาริมทรัพย์สาํนักงานให้แกบ่คุคลอื�นจะต้องไมด่ีไปกวา่ข้อเสนอ

ฯ ที�เสนอให้แก่กองทรัสต์ 

9.7 ในกรณีที�บริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย ไม่ได้ทําคําเสนอฯ ไปยัง
กองทรัสต์ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที�โครงการ

อสังหาริมทรัพย์สํานักงานได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื�อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) กองทรัสต์
สามารถใช้สิทธิในการซื .อโครงการอสังหาริมทรัพย์สํานักงาน

ก่อนบุคคลอื�นโครงการหนึ�งหรือหลายโครงการของโครงการ

อสังหาริมทรัพย์สํานักงาน โดยทําเป็นคําเสนอซื #อให้บริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย โดยระบขุ้อกําหนดและเงื�อนไขที�สําคญั และราคา
ซื #อขายในเบื #องต้น เพื�อให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยพิจารณาว่าจะ
ให้สิทธิแก่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์
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สํานักงานหรือไม่  และให้นําข้อ 9.3 ถึง ข้อ 9.5 มาใช้บังคับกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื�อแจ้งผลการพิจารณาคําเสนอซื #อ
ดงักลา่วให้กองทรัสต์ทราบโดยอนโุลม   

10. การ
ปรับปรุง
ภาพลกัษณ์
โครงการ
บางนา 

10.1 ในกรณีที�การก่อสร้างโครงการบางนา 2 แล้วเสร็จ กองทรัสต์ตกลง
ยินยอมให้บริษัทฯ (ไม่ว่าจะดําเนินการเอง หรือว่าจ้างผู้ อื�น) มีสิทธิใน
การดําเนินการปรับปรุงภาพลกัษณ์ ภมูิสถาปัตย์ หรือภมูิทศัน์ภายนอก
ของโครงการบางนา เพื�อให้สอดคล้องกับภาพลกัษณ์โดยรวมของ
โครงการบางนา 2 ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ เอง 

10.2 กองทรัสต์ตกลงจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ  ในการปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ของโครงการบางนา ตลอดจนการลงนามในเอกสารใดๆ 
เพื�อการดําเนินการดงักลา่ว 

10.3 บริษัทฯ  ตกลงว่าในกรณีที�โครงการบางนา เกิดความเสียหาย
เนื�องจากการปรับปรุงภาพลกัษณ์ ภมูิสถาปัตย์ หรือภมูิทศัน์ภายนอก
ของโครงการบางนาตามที�กําหนดไว้ในข้อนี # บริษัทฯ ตกลงจะชดใช้
คา่เสยีหายให้แก่กองทรัสต์ตามที�เกิดขึ #นจริง  

11. ข้อตกลง
ไม่แข่งขนั
กับกิจการ
ของ
กองทรัสต์ 

11.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไมต่ิดตอ่ ชกัจงู หรือดําเนินการใดๆ เพื�อให้
ผู้ เช่าพื #นที�ในโครงการบางนาเลิกสญัญาเช่าพื #นที�ในโครงการบางนา

เพื�อมาเช่าพื #นที�ในโครงการบางนา 2 แทน 

11.2 ในการจัดหาผู้ เช่าเพื�อเช่าพื #นที�ในโครงการบางนา 2 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ตกลงจะไม่เป็นผู้ ดําเนินการดังกล่าวเอง แต่จะว่าจ้าง
ตวัแทนหรือนายหน้า (Agency) เพื�อเป็นผู้จดัหาผู้ เช่าในโครงการบาง

นา 2 ทั #งนี # ไม่รวมถึงพื #นที�เช่าในโครงการบางนา 2 ในสว่นที�บริษัทฯ 
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทฯ จะเป็นผู้ เช่าเอง 

(3) สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาแต่งตั .งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

โครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

(1) สัญญาบริหารจัดการอาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะโอนสิทธิ และหน้าที�ภายใต้สญัญาบริหารจัดการอาคารให้แก่ผู้ จดัการ
กองทรัสต์ โดยมีผล ณ วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
โดยสญัญาบริหารจดัการอาคาร มีข้อกําหนด และเงื�อนไขที�สาํคญัดงันี # 
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ตัวแทนจัดการ บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

ลูกค้า บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

1. วัตถุประสงค์ วา่จ้างตวัแทนจดัการเพื�อดําเนินการบริหาร และจดัหาผลประโยชน์ในอาคาร เอส
เจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ เพื�อประโยชน์ของลกูค้า โดยตวัแทนจดัการ
มีสิทธิ หน้าที และขอบเขตความรับผิดชอบตามที�กําหนดในสัญญา ในเรื�อง
ดงัตอ่ไปนี # 

1.1 สว่นการบริหารจดัการอาคาร งานเตรียมการบริหารจดัการในเบื #องต้น 

1.2 ด้านการจดัการข้อมลู (Information Management) 

1.3 ด้านความสะอาด (Cleaning & Hygiene Management) 

1.4 ด้านสวนและภมูิทศัน์ (Landscape Management) 

1.5 ด้านการกําจดัแมลง (Pest Control Management) 

1.6 ด้านการจดัการที�จอดรถ (Parking Management) 

1.7 ด้านการจัดการและให้คําแนะนําการจัดหาประกันภัยอาคาร (Building 
Insurance Consultant) 

1.8 ด้านการควบคมุคณุภาพ (Quality Assurance Management) 

1.9 ด้านการควบคุมและการจัดการด้านการปฏิบตัิงานของเครื�องจักร (M&E 
Operation Management) 

1.10 ลกัษณะการทํางานของซอฟแวร์ 

1.11 ด้านการจัดการด้านบริหารงานบํารุงรักษา (Maintenance & Repair 
Management) 

1.12 ด้านการจัดการความปลอดภยัส่วนงานวิศวกรรม (Engineering Safety 
Management) 

1.13 ด้านการจดัการด้านสิ�งแวดล้อม (Environment Management) 

1.14 ด้านการจดัการด้านอนรัุกษ์พลงังาน (Energy Saving Management) 

1.15 ด้านความปลอดภยั (Security & Safety Management) 

1.16 ทีมงานด้านความปลอดภยัและฝึกอบรมบรรเทาสาธารณะภยั 

1.17 ด้านงบประมาณประจําปี (Budgeting Management) 
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1.18 ด้านการบญัชีและการเงิน (Accounting and Financial Management) 

1.19 ด้านการจดัซื #อจดัจ้าง (Procurement Management) 

1.20 ด้านการจดัการบคุลากร (Human Resources Management) 

2. ระยะเวลา
การ
ให้บริการ 

2.1 ระยะเวลาการให้บริการตามสญัญาฉบบันี #มีกําหนดระยะเวลา 2 ปี เริ�ม
ตั #งแตว่นัที� 23 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัที� 22 กรกฎาคม 2559 (“ระยะเวลา

การให้บริการ”) 

2.2 ตวัแทนจัดการจะแจ้งต่อลกูค้าให้ทราบถึงข้อกําหนด เงื�อนไข และอตัรา
ค่าบริการรายเดือนสําหรับการต่ออายุสญัญา เป็นลายลกัษณ์อักษรไม่
น้อยกวา่ 120 วนั ก่อนสิ #นสดุระยะเวลาการให้บริการ 

2.3 ในกรณีที�ลกูค้าประสงค์ที�จะตอ่อายสุญัญา ลกูค้าจะแจ้งความประสงค์ให้
ตัวแทนจัดการทราบภายใน 60 วันนับจากวันที�ได้รับหนังสือแจ้งจาก
ตวัแทนจดัการ โดยคู่สญัญาจะเจรจาตกลงข้อกําหนด เงื�อนไข และอตัรา
คา่บริการรายเดือนกนัโดยสจุริตให้แล้วเสร็จก่อนสิ #นสดุสญัญาไม่น้อยกว่า 
30 วัน แต่หากลูกค้ามิได้แจ้งความประสงค์ที�จะต่ออายุสญัญาภายใน
ระยะเวลา 60 วนัดงักลา่ว ให้ถือวา่ลกูค้าประสงค์ที�จะต่ออายสุญัญาตาม
ข้อกําหนด เงื�อนไข และอตัราคา่บริการรายเดือน ที�ตวัแทนจดัการเสนอมา 

3. ค่าบริการ ค่าบริการรายเดือน ลกูค้าตกลงชําระค่าบริหารจดัการอาคารและค่าพนกังาน
รายเดือนให้แก่ตวัแทนจดัการ ดงันี # 

• ค่าบริหารจัดการอาคาร แบง่เป็น 2 ช่วงระยะเวลา ดงันี # 

� ช่วงระยะเวลาที� 1 (จํานวนผู้ เช่าเช่าพื #นที�ในอาคาร น้อยกวา่อตัรา 
70% ของพื #นที�เช่าทั #งหมดในอาคาร) 

− ค่าบริหารจัดการอาคาร เดือนละ 120,000.- บาท (หนึ� ง

แสนสองหมื�นบาทถ้วน) อัตราค่าบริการนี #ยังไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ�ม 

� ช่วงระยะเวลาที� 2 (จํานวนผู้ เช่าเช่าพื #นที�ในอาคาร มากกวา่อตัรา 
70% ของพื #นที�เช่าทั #งหมดในอาคาร) 

− ค่าบริหารจัดการอาคาร เดือนละ 150,000.- บาท (หนึ� ง

แส น ห้ าห มื� น บา ท ถ้ ว น )  ค่ า บ ริ ก า ร นี #ยั ง ไ ม่ ร ว ม
ภาษีมลูคา่เพิ�ม 
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• ค่าพนักงานรายเดือน แบง่เป็น 3 ช่วงระยะเวลา ดงันี # 

� ช่วงระยะเวลาที�  1 (ปีที� 1 จํานวนผู้ เช่าเช่าพื #นที�ในอาคาร น้อย
กวา่หรือเทา่กบัอตัรา 50 เปอร์เซ็นต์) 

− ตั .งแต่วันที�  23 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที�  22 กรกฎาคม 
2558 ค่าพนกังาน จํานวน 14 อตัรา เดือนละ 444,000.- 

บาท (สี�แสนสี�หมื�นสี�พันบาทถ้วน) อตัราคา่พนกังานนี #ยงั
ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม 

� ช่วงระยะเวลาที� 2 (ปีที� 2 จํานวนผู้ เช่าเช่าพื #นที�ในอาคาร ระหว่าง
อตัรา 51-70 เปอร์เซ็นต์ และปรับอตัราขึ #น 5%) 

− ตั .งแต่วันที�  23 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที�  22 กรกฎาคม 
2559 ค่าพนกังาน จํานวน 16 อตัรา เดือนละ 520,800.- 

บาท (ห้าแสนสองหมื�นแปดร้อยบาทถ้วน) อัตราค่า
พนกังานนี #ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม 

� ช่วงระยะเวลาที� 3 (จํานวนผู้ เช่าเช่าพื #นที�ในอาคาร ระหว่างอตัรา 
71-100 เปอร์เซ็นต์) ค่าพนักงาน จํานวน 19 อัตรา เดือนละ 
608,300.- บาท (หกแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) อตัราค่า
พนกังานนี #ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม 

4. ข้อตกลง
ลูกค้า 

4.1 ลกูค้าตกลงจะให้ความร่วมมือตามที�ตวัแทนจัดการร้องขอตามสมควร 
(โดยไม่ก่อภาระหรือค่าใช้จ่ายอนัเกินควรแก่ลกูค้า) ในการให้บริการหรือ
การใดๆ ที�เกี�ยวข้องภายใต้สญัญานี # รวมถึงการให้ข้อมลูการจดัหาเอกสาร
ที�จําเป็น และการประสานงานในการติดต่อกับหน่วยงานราชการที�
เกี�ยวข้อง 

4.2 ลกูค้าจะให้ความร่วมมือตามที�ตวัแทนจัดการร้องขอในการจัดวางป้าย
บริหารอาคารโดย บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ณ บริเวณโถงรับรองของ
อาคาร พร้อมทั #งอนุญาตให้ติดป้ายสํานกังานฝ่ายจัดการบริหารอาคาร
โดย บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ณ บริเวณด้านหน้าสํานกังานฝ่ายบริหาร
อาคารและบริเวณป้อมยามด้านหน้าอาคาร ตามตําแหน่ง ขนาด และ
รูปแบบที�จะได้ตกลงกนั 

4.3 ลกูค้าตกลงจะจดัหาพื #นที�ที�มีขนาดเหมาะสมสําหรับจดัตั #งสํานกังานของ
ตวัแทนจดัการ พร้อมอปุกรณ์อํานวยความสะดวกโดยค่าใช้จ่ายเป็นของ
ลูกค้า อาทิเช่น โทรศัพท์ โทรสาร เครื� องถ่ายสําเนาคอมพิวเตอร์ 
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เครื� องปรับอากาศ อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมโปรแกรม
ปฏิบตัิการที�มีลิขสิทธิZถกูต้อง อุปกรณ์เครื�องใช้สํานกังานที�จําเป็น เครื�อง
เขียน เครื�องมือช่างเทคนิค และอื�นๆ ที�จําเป็น ตามจํานวนที�ตวัแทนจดัการ 
นําเสนอโดยขึ #นอยูก่บัความจําเป็นตามขอบเขตของงานในระหวา่งสญัญา 

4.4 นอกเหนือจากคา่บริการรายเดือนในข้อ 3 ลกูค้าตกลงรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
ต่างๆ ที�เกิดขึ #นจากการให้บริการโดยตัวแทนจัดการ ตลอดจนถึง ค่า
โทรศพัท์ คา่ถ่ายสาํเนา คา่สาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายอื�นๆ คา่บริการวิชาชีพ
อื�นใดที�จําเป็นตอ่กิจการของลกูค้า อาทิเช่น ค่าบริการวิชาชีพทนายความ 
คา่ตรวจสอบบญัชี คา่บริการตรวจสอบอาคาร เป็นต้น 

4.5 ลกูค้าตกลงชําระเงินเกี�ยวกับค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมของหน่วยงาน
ราชการตา่งๆ ที�เกิดขึ #นจากการให้บริการทั #งสิ #น 

4.6 ลกูค้าตกลงจะไม่หกัเงินใดๆ หรือหกักลบลบหนี #ในค่าบริการรายเดือนที�
ต้องชําระให้แก่ตวัแทนจัดการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทั #งสิ #น นอกจากค่า
ภาษีหกั ณ ที�จ่าย และกรณีที�ต้องหกัตามที�กฎหมายกําหนด (ถ้ามี) 

4.7 ลกูค้าตกลงทํากรมธรรม์ประกันภยัเพื�อคุ้มครองทรัพย์สินของลกูค้าและ
อาคาร หรือตามเงื�อนไขและหลกัเกณฑ์การทําประกันภยัทรัพย์สิน โดย
กรมธรรม์ดงักล่าวจะต้องมีเงื�อนไขว่าผู้ รับประกันภยัจะไม่ใช้สิทธิไล่เบี #ย
หรือเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ต่อตวัแทนจดัการ รวมถึงผู้บริหาร กรรมการ 
และพนกังานของตวัแทนจัดการ โดยลกูค้าเป็นผู้ ชําระค่าเบี #ยประกันภยั 
รวมถึงตกลงจะระบุชื�อตัวแทนจัดการภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวด้วย เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ #นจากหรือ
เกี�ยวเนื�องกับความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตัวแทน
จดัการ ผู้บริหาร กรรมการ หรือพนกังานของตวัแทนจดัการ 

4.8 ลูกค้าตกลงที�จะไม่เ รียกร้องค่าเสียหายกับตัวแทนจัดการ ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี # 

4.8.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ อัน
ไมใ่ช่ความผิดของตวัแทนจดัการ 

4.8.2 การทํางานตามขอบเขตของงานที�จ้างหรือตามนโยบาย หรือความ
ต้องการ หรือคําสั�งของ ลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้า ตาม
มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยปราศจากความประพฤติมิ
ชอบ หรือประมาทเลนิเลอ่ 
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4.8.3 การบกพร่องของโครงสร้างและระบบอาคารต่างๆ ที�เกิดจากการ
ออกแบบการก่อสร้าง การใช้วสัดอุปุกรณ์ที�มีคณุภาพไม่ถกูต้องกบั
การใช้งาน การติดตั #ง และการดําเนินการใดๆ โดยลูกค้า ซึ�งมี
ผลกระทบในการบริหารจัดการในระยะสั #นและระยะยาว และ
ตวัแทนจดัการได้มีหนงัสอืแจ้งแก่ลกูค้าลว่งหน้าตามสมควรแล้ว 

4.8.4 ความบกพร่องและการชํารุดของระบบ เครื�องมือ และอปุกรณ์จาก
การใช้งานที�ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือจากการขาดคุณภาพ 
หรือการเสื�อมสภาพก่อนเวลาอันควร และตัวแทนจัดการได้มี
หนงัสอืแจ้งแก่ลกูค้าลว่งหน้าตามสมควรแล้ว 

4.8.5 การกระทําใดๆ หรือการฝ่าฝืนจากบุคคลในการใช้อาคาร 
กฎระเบียบข้อบังคับของอาคาร และการกระทําที�มี ข้อตกลง
ระหว่างบุคคลกับบุคคล รวมถึงการฝากเงินสดและทรัพย์สิน
สว่นตวักบัพนกังานของตวัแทนจดัการ 

4.8.6 เหตุสุดวิสัย ผลของสงคราม การรุกราน การกระทําของข้าศึก
ต่างชาติ ก่อการร้าย สงครามกลางเมือง การเกิดจลาจล ประท้วง 
หรือก่อความวุน่วายในบ้านเมือง ภยัจากธรรมชาติตา่งๆ 

4.8.7 ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากลกูค้า พนักงานของ
ลูกค้า หรือลูกจ้างของลูกค้า เป็นผู้ กระทําเสียเอง หรือให้ความ
ร่วมมือสนบัสนนุกบับคุคลภายนอก 

4.8.8 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายอนัเกิดจากการลกัทรัพย์ การปล้น
ทรัพย์ อคัคีภยั หรือภยัตา่งๆ ซึ�งไมอ่ยูใ่นวิสยัที�จะป้องกนัได้ 

4.8.9 ตวัแทนจดัการไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที�
เกิดขึ #นกับทรัพย์สินส่วนบุคคล ที�เก็บรักษาอยู่ในพื #นที�ส่วนบุคคล 
เช่น เช็ค เงินสด เอกสารตราสารต่างๆ เครื�องประดับ เครื�องใช้
ส่วนตัวที�ยากในการพิสูจน์ที�มา ทรัพย์สินที�ถูกส่งมอบความ
รับผิดชอบแก่คู่สัญญาอื�นๆ เป็นต้น รวมทั #งไม่ต้องรับผิดใน
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที�นํามาในพื #นที�อาคารด้วย เว้นแต่
ความสูญหาย หรือเสียหายดังกล่าวเกิดจากความจงใจ หรือ
ประมาทเลนิเลอ่ของตวัแทนจดัการ 

4.8.10 เมื�อตัวแทนจัดการได้บอกกล่าวกับลูกค้า ขออนุมัติปรับปรุง 
ซอ่มแซม ขออนมุตัิงบประมาณ และเสนอแนวทางการแก้ไขพร้อม
ผลกระทบอนัอาจเกิดจากการที�มิได้ดําเนินการดงักลา่ว แต่ลกูค้า
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ไม่อนุมัติให้ดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และแก้ไข ไม่อนุมัติ
งบประมาณ หรือเพิกเฉย หรือนิ�งเฉยไมพิ่จารณาภายในระยะเวลา
อันสมควร หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ #น ตัวแทนจัดการไม่
จําต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสยีหายใดๆ ที�เกิดขึ #นทั #งหมด 

4.8.11 ตวัแทนจดัการไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที�
เกิดขึ #นในกรณีที�ตวัแทนจดัการได้จดัการในหน้าที�ตามสมควรและ
ได้ใช้ความระมัดระวังแล้วหรือได้พยายามให้บริการอย่างเต็มที�
ตามขอบเขตการบริการของงานที�จ้างและข้อกําหนด หรือหลัก
วิชาชีพที�ดี และ/หรือจริยธรรมทางวิชาชีพที�พึงปฏิบตัิภายใต้การ
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หรือเป็นเหตุฉุกเฉินที�จําเป็นต้อง
ตดัสนิใจดําเนินการใดๆ เฉพาะหน้า 

4.9 ลกูค้าจะเรียกคา่เสยีหายจากตวัแทนจดัการ หากความเสียหายนั #นเกิดขึ #น
เนื�องจากพนกังานของตวัแทนจดัการกระทําการโดยทจุริต ประพฤติมิชอบ 
หรือประมาทเลนิเลอ่ จนเป็นเหตใุห้ลกูค้าได้รับความเสยีหายอยา่งร้ายแรง
ตอ่ทรัพย์สนิสว่นกลางของอาคาร 

เมื�อได้รับการร้องขอจากตัวแทนจัดการเพื�อขอความร่วมมือในการ
สอบสวนถึงการทจุริตและประพฤติไมช่อบของพนกังาน ลกูค้าตกลงจะให้
ความร่วมมือเพื�อให้การสอบสวนดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมี
ความจําเป็นตามคําร้องขอ ลกูค้าจะให้ความร่วมมือในการจดัทําหนงัสือ
มอบอํานาจให้ตวัแทนจดัการหรือบุคคลที�ตวัแทนจดัการกําหนดเป็นผู้ รับ
มอบอํานาจทําการสอบสวน และ/หรือเข้าแจ้งความร้องทุกข์ หรือ
ดําเนินคดีใดๆ กบัพนกังานที�ทจุริต ประพฤติมิชอบ หรือประมาทเลนิเลอ่ 

เหตดุงักลา่วในวรรคก่อนไมถื่อเป็นเหตใุห้ลกูค้าหนว่งเหนี�ยว หรือระงบัการ
ชําระคา่บริการตา่งๆ ตามสญัญาฉบบันี # 

อยา่งไรก็ตาม ลกูค้าตกลงจะเรียกคา่เสียหายตามจํานวนที�เกิดขึ #นจริง แต่
ตวัแทนจดัการจะรับผิดชอบในความเสยีหายไมเ่กินกวา่จํานวน 2 เท่าของ
อตัราค่าบริการวิชาชีพรายเดือน ทั #งนี #ข้อจํากัดความรับผิดดงักล่าวไม่ใช้
บงัคับกับกรณีที�ความเสียหายเกิดขึ #นจากการที�ตวัแทนจัดการประมาท
เลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง 

4.10 หากตัวแทนจัดการไม่สามารถให้บริการได้ไม่ว่าทั #งหมด หรือบางส่วน 
เนื�องเพราะเหตทีุ�ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายหรือเหตสุดุวิสยั หรือเหตอืุ�นใด
อันมิใช่ความผิดของตัวแทนจัดการ โดยตัวแทนจัดการได้ใช้ความ
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ระมดัระวงัเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการป้องกันความเสียหายแก่ลกูค้า
แล้ว ลกูค้าจะไมถื่อวา่ตวัแทนจดัการผิดสญัญา หรือผิดนดัภายใต้สญัญา
ฉบบันี # และไมถื่อวา่ความเสยีหายเกิดขึ #นจากตวัแทนจดัการ 

4.11 ลกูค้าตกลงจะไม่เสนองานให้แก่ หรือว่าจ้างพนกังานของตวัแทนจดัการ 
เพื�อทํางานให้กับตนหรือลกูค้า หรือหน่วยงานใดๆ ของลกูค้า ที�มีหน้าที�
เกี�ยวกบัการบริหารทรัพย์สนิในระหว่างที�สญัญาฉบบันี #มีผลใช้บงัคบั และ
ภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัจากสิ #นสดุระยะเวลาการให้บริการตามสญัญา
ฉบบันี # 

หากลูกค้ากระทําการจ้างหรืออนุญาตให้ตัวแทนจัดการรายอื�นจ้าง
พนกังานของตวัแทนจดัการ เพื�อทํางานกบัตน หรือลกูค้า หรือหน่วยงาน
ใดๆ ของลกูค้า ที�ขัดแย้งตามวรรคแรก ลูกค้าตกลงที�จะชําระค่าชดเชย
ให้แก่ตวัแทนจดัการในอตัรา 6 เดือนของอตัราค่าบคุลากรบริหารอาคาร
ในตําแหนง่นั #นๆ ของพนกังานดงักลา่ว 

4.12 ลกูค้าจะปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง อาทิ
เช่น พระราชบญัญัติควบคมุอาหาร ประมวลรัษฎากร ทั #งหมดที�เกี�ยวข้อง
กับความปลอดภัยในการใช้อาคาร เป็นต้น หากมีข้อเรียกร้องจาก
หน่วยงานราชการต่างๆ หรือบุคคลภายนอก ลูกค้าจะรับผิดชอบค่า
ดําเนินการตา่งๆ คา่ปรับ ภาษีและความรับผิดชอบอื�นใดอนัเป็นผลมาจาก
การไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัดงักลา่ว 

4.13 ลกูค้าจะปกป้องตวัแทนจัดการ (รวมถึง กรรมการ พนกังาน ตวัแทนของ
ตวัแทนจดัการ) จากการกระทําใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสญัญาฉบบันี # และจาก
ความรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สิน การได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตของบคุคลใดๆ ยกเว้นความเสียหาย การได้รับบาดเจ็บหรือการ
เสียชีวิตนั #นๆ เกิดขึ #นจากความบกพร่อง ประมาทเลินเล่อ หรือความผิด
อย่างร้ายแรงหรือการกระทําใดๆ ด้วยความจงใจของตัวแทนจัดการ 
พนักงาน หรือตัวแทนของตัวแทนจัดการ และจากหนี #สิน การเรียกร้อง
คา่เสยีหาย คา่บริการวิชาชีพหรือค่าใช้จ่าย (รวมทั #งค่าทนาย) ที�เกี�ยวข้อง
ตามสมควรกบัจากสญัญาฉบบันี # 

4.14 ลกูค้าตกลงให้ตวัแทนจัดการเป็นผู้จดัหา หรือให้บริการอื�นใดที�เกี�ยวข้อง
กบัการบริหารงานอาคารสํานกังานโดยความเห็นชอบร่วมกนัของตวัแทน
จดัการกบัลกูค้า 

4.15 ลูกค้าตกลงจะไม่กระทําการใดๆ ที�มีผลกระทบกับการบริหารจัดการ
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ภายในของตวัแทนจดัการ ทั #งทางตรงและทางอ้อม 

5. ข้อตกลง
ตัวแทน
จัดการ 

ตวัแทนจดัการตกลงที�จะใช้ความรู้ความสามารถในการให้บริการตามมาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพด้วยความระมดัระวงั และซื�อสตัย์สจุริตในการบริหารงานจดัการ
อาคารตามขอบเขตการให้บริการที�ตกลงไว้กนัทั #ง 2 ฝ่าย โดยไม่ขดัต่อวิชาชีพ ข้อ
กฎหมาย และระเบียบที�เกี�ยวข้อง 

6. เหตุผิดนัด 
และการ
เลิกสัญญา 

หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี # และมิได้แก้ไขเยียวยาภายใน 30 วนั นบัจาก
วนัที�ได้รับหนงัสือบอกกล่าวจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนดัที�
คูส่ญัญาฝ่ายที�ไมผิ่ดนดัมีสทิธิจะบอกเลกิสญัญาได้ทนัที 

6.1 คูส่ญัญาฝ่ายใดผิดคํารับรองตามที�ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี # และไม่ได้รับการ
ยกเว้นหรือผอ่นปรนจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง 

6.2 คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไมป่ฏิบตัิตามสญัญาข้อใดข้อหนึ�ง 

6.3 คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งตกเป็นบคุคลล้มละลาย ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ชั�วคราว 
ถกูพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรืออยู่ในระหว่างถกูฟ้องหรือดําเนินคดีเป็นคดี
ล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการร้องขอฟื#นฟูกิจการ หรือกําลังอยู่ใน
กระบวนการดงักลา่ว หรือมีหนี #สนิล้นพ้นตวั 

6.4 ลกูค้าไม่ชําระค่าบริการรายเดือน เงิน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
การให้บริการให้แก่ตวัแทนจดัการ รวมถึงหนว่ยงานราชการที�เกี�ยวข้อง 

6.5 ไม่ว่าจะมีข้อกําหนดอื�นใดที�ขดัแย้งกบัข้อกําหนดในสญัญาฉบบันี #ก็ตาม 
หากตวัแทนจดัการได้รับการร้องขอ และ/หรือ ได้รับคําสั�ง ไม่ว่าการร้องขอ
หรือคําสั�งดังกล่าวจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม และ/หรือ มี
พฤติการณ์ใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากลกูค้า ให้ตวัแทนจัดการ
กระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมิดต่อพระราชบัญญัติของสหรัฐอเมริกา 
ด้านกฎหมายป้องกันการคอร์รัปชั�นในต่างประเทศ และการต่อต้านการ
ทจุริตและการรับสินบนตามกฎหมายและกฎระเบียบใดๆ ตวัแทนจดัการ
จะแจ้งเตือนลูกค้าให้ทราบถึงการละเมิดดงักล่าว และหากลูกค้ายงัคง
ยืนยนัหรือมีพฤติการณ์ละเมิดดงักล่าว ตวัแทนจดัการมีสิทธิโดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากลกูค้าในการบอกเลิกสญัญาได้ทนัที และตวัแทน
จดัการมีสทิธิในการเรียกเก็บคา่ตอบแทนหรือคา่บริการใดๆ ตามที�กําหนด
ไว้ในสญัญา อีกทั #งมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ #นนอกเหนือ
สญัญา รวมทั #งมีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ที�เกิดขึ #นได้ทั #งหมด 
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7. การเลิก
สัญญา
ก่อน
กาํหนด 

ไม่ว่าลูกค้า หรือตัวแทนจัดการไม่มีสิทธิเลิกสญัญาก่อนสิ #นสุดระยะเวลาของ
สญัญานี #แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีสาเหตุ เว้นแต่จะได้รับยินยอมของคู่สญัญา
อีกฝ่ายก่อน 

8. ข้อสงวน
สิทธิในเหตุ
ตัวแทนผิด
นัด หรือ
มิได้ผิดนัด 

การบอกเลกิสญัญาโดยที�ตวัแทนจดัการได้ผิดนดั ลกูค้าตกลงชําระให้แก่ตวัแทน
จัดการสําหรับค่าบริการรายเดือนคงค้างชําระ ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และ
คา่ธรรมเนียมการชําระเงินลา่ช้า (ถ้ามี) คํานวณจนถึงวนัเลกิสญัญา 

หากมีการบอกเลิกสญัญาโดยที�ตวัแทนจัดการไม่ได้ผิดนัด ลกูค้าตกลงชําระ
ค่าบริการรายเดือนคงค้างชําระ ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน
ลา่ช้า คา่บริการรายเดือนสําหรับระยะเวลาที�ยงัไม่ได้ให้บริการตามที�กําหนดใน
ระยะเวลาการให้บริการในข้อ 2 และค่าเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ #นจริง เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตวัแทนจดัการให้ลกูค้าไม่ต้องรับรับผิด
ในเรื�องดงักลา่ว 

ทั #งนี # การบอกเลิกสญัญา ลูกค้าตกลงที�จะชําระให้แก่ตัวแทนจัดการสําหรับ
ค่าบริการรายเดือนคงค้างชําระ ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม และค่าธรรมเนียมการชําระ
เงินค่าจ้าง ภายใน 30 วนั หลงัจากมีการส่งมอบรายละเอียดงานและอาคาร
ให้กบัลกูค้า หรือตวัแทนของลกูค้า 

9. การโอน
สิทธิ 

ลกูค้าอาจใช้ดุลยพินิจของตนในการมอบ โอน ให้มีสว่นร่วม หรือแปลงหนี # ซึ�ง
สิทธิหรือภาระหน้าที�ใดๆ ของลกูค้าตามสญัญานี #ให้แก่บคุคลอื�นได้ ทั #งนี # ลกูค้า
จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ #นจากการนี # ตัวแทนจัดการตกลงให้
ความยินยอมในการมอบ โอน ให้มีสว่นร่วม และแปลงหนี #ใหม่ดงักลา่ว โดยหาก
ลกูค้าร้องขอ ตวัแทนจดัการตกลงที�จะร่วมมือกับลกูค้าในการจัดทํา และตกลง
ในการทําเอกสาร หรือสญัญาใดๆ เพื�อให้การมอบ โอน ให้มีส่วนร่วม และการ
แปลงหนี #ใหมน่ั #นสมบรูณ์ โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนสาํหรับการดําเนินการดงักลา่ว 
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(2) สัญญาแต่งตั .งตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว โครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะโอนสิทธิ และหน้าที�ภายใต้สญัญาแต่งตั #งตวัแทนแต่เพียงผู้ เดียวให้แก่
ผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีผล ณ วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ โดยสญัญาแตง่ตั #งตวัแทนแตเ่พียงผู้ เดียวมีข้อกําหนด และเงื�อนไขที�สาํคญัดงันี # 

หัวข้อ รายละเอียด 

CBRE บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

WHA บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

1. คาํนิยาม สัญญา หมายถึง สญัญาแตง่ตั #งตวัแทนแตเ่พียงผู้ เดียวฉบบันี # 

ข้อผูกมัด หมายถึง สญัญาเช่า หรือสญัญาเช่าระยะยาว ที�ลง
นามโดยผู้ เช่า และการชําระเงินประกนัแบบ
ไม่สามารถเรียกคืนได้ของผู้ เช่าจํานวน
เทา่กบัอตัราคา่เช่า 3 เดือน 

โครงการ หมายถึง สํานักงาน และส่วนร้านค้าย่อยของอาคาร 
เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ที�
ให้ออกเช่าเพื�อวตัถปุระสงค์ทางการค้า 

สัญญาเช่า หมายถึง การเช่า หรือสญัญาเช่าที�มีระยะเวลาการเช่า
ไม่เกิน 3 ปี และชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน
สาํหรับระยะเวลาการเช่า 

สัญญาเช่า
ระยะยาว 

หมายถึง การเช่า หรือสญัญาเช่าที�มีระยะเวลาการเช่า
เกินกว่า 3 ปี ที�ผู้ เช่าต้องชําระค่าธรรมเนียม
การเช่า (lease premium) ลว่งหน้าในราคา
เหมารวม และผกูพนัในการชําระค่าเช่ารวม
เป็นรายเดือนสาํหรับระยะเวลาเช่า 

ค่าเช่ารวม หมายถึง จํานวนรวมทั #งหมดที�ต้องชําระรายเดือน 
ร ว ม ถึ ง ค่ า เ ช่ า พื #น ที�  ค่ า เ ช่ า สิ� ง ติ ด ต รึ ง 
คา่บริการ และคา่บริหารจดัการ 

ตัวแทนจัดหา
แต่เพียงผู้

หมายถึง CBRE ซึ�งเป็น ตัวแทนแต่เพียงผู้ เดียว ที�
ได้รับการแต่งตั #งจาก WHA ในการนํา
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เดียว สํานักงานของโครงการออกให้เช่า ภายใต้
เงื�อนไขของแบบสัญญาเช่า และบริการ
มาตรฐาน 

 
2. วัตถุประสงค์ เพื�อนําพื #นที�สาํนกังานในโครงการออกให้เช่า โดยให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ 

WHA รวมถึงวตัถปุระสงค์อื�นใดตามแตคู่ส่ญัญาทั #งสองฝ่ายจะตกลงกนัเป็นครั #ง
คราว 

3. ระยะเวลา การแต่งตั #งนี #มีผลตั #งแต่วนัที� 23 กรกฏาคม 2558 ถึง วนัที� 22 กรกฎาคม 2559 
โดยคู่สญัญาทั #งสองฝ่ายสามารถที�จะต่ออายสุญัญานี #ได้โดยการตกลงร่วมกัน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4. การเลิก
สัญญา 

4.1 สัญญานี #สามารถยกเลิกได้ทันทีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งฝ่าฝืน 
หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที�ตามที�กําหนดภายใต้สญัญานี # ทั #งนี # 

ก. คู่สญัญาฝ่ายที�ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที�ภายใต้สญัญานี # ได้รับ
การแจ้งเตือนเป็นหนงัสือจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งถึงการฝ่าฝืน
ดงักลา่ว และ 

ข. คู่สัญญาฝ่ายที�ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที�ภายใต้สัญญานี #ไม่
สามารถแก้ไขเหตดุงักลา่วได้ภายใน �� วนั นบัแตว่นัที�ได้รับแจ้ง 

4.2 เมื�อสญัญานี #สิ #นสดุลง ค่าคอมมิชชั�น ค่าธรรมเนียม และเงินอื�นใดที�ต้อง
ชําระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งภายใต้สญัญานี # จะถกูคํานวณ และจะ
ถึงกําหนดชําระทนัทีภายใน 30 วนั 

4.3 ในขณะที�สญัญานี #สิ #นสุดลง หากบุคคลใดๆ ที� CBRE แนะนําให้กับ 
WHA เพื�อเข้าทํา ข้อผูกมัด ยงัไม่ได้เข้าทําข้อผูกมัด แต่จะเข้าทํา ข้อ
ผกูมดั ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที�สญัญานี #สิ #นสดุ WHA ตกลงที�จะชําระ
ค่าคอมมิชชั�น และค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวเนื�องกับข้อผูกมัดนั #นให้กับ 
CBRE 

4.4 ไมว่า่จะมีข้อกําหนดอื�นใดที�ขดัแย้งกบัข้อกําหนดในสญัญาฉบบันี #ก็ตาม 
หาก CBRE ได้รับการร้องขอ และ/หรือได้รับคําสั�ง จาก WHA ให้ CBRE 
กระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมิดต่อพระราชบญัญัติของสหรัฐอเมริกา 
ด้านกฎหมายป้องกันการคอร์รัปชั�นในต่างประเทศ และกฎหมาย หรือ
ระเบียบท้องถิ�นใดๆ เกี�ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน 
CBRE จะแจ้งเตือน WHA ให้ทราบถึงการละเมิดดงักลา่วทนัที และหาก 
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WHA ยงัคงยืนยนัหรือมีพฤติการณ์ละเมิดดงักล่าว CBRE มีสิทธิบอก
เลิกสญัญาได้ทนัที และ CBRE มีสิทธิในการเรียกเก็บค่าตอบแทน
สาํหรับบริการที�ได้ทําไปแล้ว อีกทั #งมีสทิธิเรียกคา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ #น
จากการเลกิสญัญาก่อนกําหนด 

5. การทาํงาน 
และหน้าที� 

WHA จะจดัหาข้อมลูที�จําเป็นและให้การช่วยเหลือตวัแทนจดัหาแต่เพียงผู้ เดียว 
ในการทําการตลาดของโครงการ ทั #งนี #CBRE จะต้องใช้ความพยายามอย่างดี
ที�สดุในการทําการตลาดโครงการดงักลา่ว และจะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี #  

5.1 ช่วยเหลือในการเตรียมกลยุทธ์ด้านการตลาดและการโฆษณาเผยแพร่ 
รวมถึงการเตรียมแผ่นพับสําหรับการโฆษณา การโฆษณาในรูปแบบ
ตา่งๆ การติดประกาศ ขา่วประชาสมัพนัธ์ และสื�อเพื�อการสง่เสริมอื�นๆ 

5.2 ทําการตลาดสําหรับโครงการอย่างต่อเนื�อง ระบผุู้ ที�สนใจจะเช่า และทํา
การติดตอ่และสง่จดหมายหาผู้ ที�สนใจจะเช่าโดยตรง  

5.3 ประสานงานเรื�องการขอข้อมลู และเจรจาข้อกําหนดและเงื�อนไขการเช่า
ที�ยอมรับได้ในนามของ WHA  

5.4 ให้คําแนะนําเรื�องแนวโน้มการตลาด คู่แข่งขันในตลาด และกลยุทธ์
เกี�ยวกบัการเช่า  

5.5 จัดทํารายงานเสนอ WHA เป็นรายเดือนที�เกี�ยวข้องกับความคืบหน้า
เกี�ยวกบัการดําเนินงาน และ/หรือการพยากรณ์ตลาด 

5.6 ช่วยเหลอืทนายความของ WHA ในการร่างสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

5.7 ภายหลงัจากที� WHA อนุมัติข้อกําหนดการเช่ากับผู้ ที�สนใจจะเช่าได้
เรียบร้อยแล้ว CBRE จะต้องจดัเตรียมหนงัสอืจองพื #นที�เช่า และประสาน
กบัทนายความของ WHA ในการลงนามสญัญา 

5.8  ใช้ความพยายามอยา่งดีที�สดุในการที�จะนํามาซึ�งค่าเช่าที�สงูที�สดุในนาม
ของ WHA นอกจากนี # การนําโครงการออกให้เช่า จะต้องดําเนินการ
ภายใต้เงื�อนไขดงัตอ่ไปนี #  

(ก) รายละเอียดของการประชุมและการเจรจาต่อรองทั #งหมดกับผู้ ที�
สนใจจะเช่า จะต้องจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ “เพื�อเข้าทําสญัญา” 
เช่นเดียวกบัหนงัสือจองพื #นที�เช่าที�เกี�ยวกบัที�ดินและสิ�งปลกูสร้าง
ของโครงการ 

(ข) จะต้องไม่มีการเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขแบบฟอร์มมาตรฐานการ
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เช่า โดยไมไ่ด้รับการอนมุตัิจาก WHA  

(ค) ต้องมีการจัดประชุมเกี�ยวกับความคืบหน้าเรื�องการตลาดราย
เดือน หรือเมื�อมีการกําหนดโดย WHA และ CBRE ร่วมกนั ทั #งนี # 
รายงานเรื�องการตลาดดงักลา่วจะต้องนําสง่ WHA เป็นรายเดือน 
(ไมเ่กินวนัที� � ของเดือนถดัไป) 

(ง) จะต้องกําหนดระดบัราคาค่าเช่าที�สมเหตุสมผล ซึ�งกําหนด และ
ทบทวนโดย WHA โดยมี CBRE เป็นที�ปรึกษา  

(จ) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการทําการตลาดจะหักจ่ายบัญชีของ WHA 
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนจัดหาแต่เพียงผู้ เดียวจะไม่ก่อให้เกิดใน
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการทําการตลาดไม่ว่าที�เกิดขึ #นตามจริง หรือ
โดยนยั ทั #งโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมและ
อนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก WHA  

(ฉ) ตราสญัลกัษณ์มาตรฐานของ CB Richard Ellis จะต้องปรากฏให้
เห็นชดัเจนบนเอกสารหรือวสัดสุง่เสริมการขาย 

6. ค่า
คอมมิชชั�น 
ค่าธรรม 
เนียม
พื .นฐาน 

WHA จะชําระ คา่คอมมิชชั�น และคา่ธรรมเนียม ให้แก่ CBRE ดงัตอ่ไปนี # 

6.1 สําหรับผู้ เช่าทุกราย เว้นแต่ที�กําหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.5 CBRE จะ
ได้รับคา่ธรรมเนียมในอตัราเทา่กบั ค่าเช่า และค่าบริการจํานวน 1 เดือน 
สาํหรับการเช่าที�มีระยะเวลาการเช่าอยา่งน้อย 3 ปี 

ในกรณีที�ระยะเวลาการเช่านั #นน้อยกว่า 3 ปี CBRE จะได้ รับ
คา่ธรรมเนียมลดลงตามสดัสว่น 

ในกรณีที�ผู้ เช่าได้ลงนามในหนงัสอืจองพื #นที�เช่า และชําระเงินประกนัแล้ว 
แต่ไม่ได้เข้าทําสญัญาเช่า และบริการ หาก WHA ได้ริบเงินประกนัแล้ว 
CBRE จะได้รับค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับร้อยละสามสิบของเงิน
ประกนัที� WHA ริบ 

6.2 สาํหรับผู้ เช่าทกุรายที�เข้าทําสญัญาเช่าระยะยาว ที�มีการชําระค่าเช่าเป็น
รายเดือน เว้นแต่ที�กําหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.5 CBRE จะได้รับ
ค่าธรรมเนียมในอตัราเท่ากับ ค่าเช่า และค่าธรรมเนียมจํานวน 1 เดือน 
สาํหรับระยะเวลาการเช่าทกุ 3 ปี 

ในกรณีที�ผู้ เช่าได้ลงนามในหนงัสอืจองพื #นที�เช่า และชําระเงินประกนัแล้ว 
แต่ไม่ได้เข้าทําสญัญาเช่า และบริการ หาก WHA ได้ริบเงินประกนัแล้ว 
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CBRE จะได้รับค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับร้อยละสามสิบของเงิน
ประกนัที� WHA ริบ 

6.3 สาํหรับผู้ เช่าทกุรายที�ถกูแนะนําโดยตวัแทนรายอื�น โดยที�ผู้ เช่ารายนั #นไม่
เคยถูกแนะนําโดย CBRE มาก่อน ตัวแทนรายอื�นนั #นจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมจาก WHA ในอตัราเท่ากับร้อยละหกสิบของค่าเช่า และ
คา่บริการ 1 เดือน และ CBRE จะได้รับคา่ธรรมเนียม ในอตัราเทา่กบัร้อย
ละสี�สิบของค่าเช่า และค่าบริการจํานวน 1 เดือน ในกรณีที�สญัญาเช่ามี
ระยะเวลาน้อยกวา่ 3 ปี CBRE จะได้รับคา่ธรรมเนียมลดลงตามสดัสว่น 

6.4 เว้นแตก่รณี ตามข้อ 6.3 และ 6.5 ในกรณีที�ผู้ เช่ารายใดตดัสินใจที�จะเช่า
พื #นที�เพิ�มภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัที�ลงในสญัญาเช่า และ
สญัญาบริการ CBRE จะได้รับค่าธรรมเนียมในอตัราเท่ากบั ค่าเช่า และ
ค่าบริการจํานวน � เดือน สําหรับพื #นที�ที�เพิ�มขึ #น ในกรณีที�สญัญาเช่ามี
ระยะเวลาน้อยกวา่ � ปี CBRE จะได้รับคา่ธรรมเนียมลดลงตามสดัสว่น 

6.5 ในกรณีที� WHA หาผู้ เช่ามาเอง หรือได้รับคําแนะนําโดยผู้ เช่ารายนั #นไม่
เคยถกูแนะนําโดย CBRE มาก่อน CBRE จะได้รับค่าธรรมเนียมในอตัรา
เทา่กบัร้อยละยี�สบิห้าของคา่เช่า และคา่บริการจํานวน � เดือน ในกรณีที�
สญัญาเช่ามีระยะเวลาน้อยกวา่ 3 ปี CBRE จะได้รับค่าธรรมเนียมลดลง
ตามสดัสว่น  

6.6 CBRE ไมม่ีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียม และคา่คอมมิชชั�นภายใต้สญัญานี #ใน
กรณีที�มีการตอ่อายขุองข้อผกูมดัของผู้ เช่าปัจจบุนั 

6.7 คา่ธรรมเนียมทั #งหมดยงัไมร่วม ภาษีมลูคา่เพิ�ม 

7. การชาํระ
เงนิ 

ค่าคอมมิชชั�น จะถึงกําหนดชําระแก่ CBRE ทั #งจํานวนภายใน �� วนันบัจาก
วนัที�ผู้ เช่าได้เข้าทําข้อผกูมดั และWHA ได้รับเงินประกนัเป็นที�เรียบร้อย 

8. โอน
กรรมสิทธิ@ 

WHA อาจใช้ดลุพินิจของตนในการโอน มอบ ให้มีส่วนร่วม หรือแปลงหนี # ซึ�ง
สทิธิ หรือหน้าที�ใดๆ ของตน ภายใต้สญัญาฉบบันี #ให้แก่บคุคลอื�น CBRE ตกลง
ที�จะให้ความยินยอมสาํหรับการโอน การมอบ การให้มีสว่นร่วม หรือการแปลง
หนี # ซึ�งสิทธิ และหน้าที�เหลา่นั #น โดยหาก WHA ร้องขอ CBRE ตกลงที�จะให้
ความร่วมมือกบั WHA ในการออก หรือเข้าทําเอกสารใดๆ เพื�อให้การโอน การ
มอบ การให้มีส่วนร่วม หรือการแปลงหนี # ซึ�งสิทธิ และหน้าที�นั #นสําเร็จโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที�บุคคลอื�นนั #นไม่ตกลงที�จะผกูพนัภายใต้สญัญาฉบบันี # 
WHA มีสทิธิที�จะเลกิสญัญาฉบบันี #โดยไมค่ํานงึถึงข้อสญัญาข้อ 4 และให้บงัคบั
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ตามข้อสญัญาข้อ 4.2 แทน 

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

(1) สัญญาแต่งตั .งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 

คู่สัญญา (1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) (“ ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์”) 

(2) บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด ( “ผู้จัดการ

กองทรัสต์”) 

(3) ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ 
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (“กองทรัสต์”) โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็นผู้มี
อํานาจกระทําแทน (“ทรัสตี”) 

1. คาํนิยาม เว้นแตข้่อความหรือบริบทในสญัญาฉบบันี #จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น ให้ถ้อยคําที�
ระบตุอ่ไปนี #มีความหมาย ดงันี # 

กฎหมาย
หลักทรัพย์ 

หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก ง า น  ก . ล . ต .  ป ร ะ ก า ศ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ต ล า ด ทุ น  ร ว ม ถึ ง
หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซักซ้อม
ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ  หนังสืออนุญาต กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือเอกสารอื�นใดที�มีผล
ใช้บังคับตามกฎหมายที�ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�
เกี�ยวข้อง (ทั #งที�มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั #งที�มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม) 

ค่าใช้จ่ายใน
การดูแล
ทรัพย์สินใน

หมายถึง คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในเรื�องดงัตอ่ไปนี # 

(1) การวา่จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั 
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ส่วนที�ไม่
เป็น
สาระสาํคัญ  

หรือบ ริษัท รักษาความปลอดภัยใน
โครงการ 

(2) การว่าจ้างพนักงานดูแลรักษาความ
สะอาด หรือบริษัทดูแลรักษาความ
สะอาดในโครงการ 

(3) การว่าจ้างพนกังานเพื�อตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สนิโครงการ 

คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งรวมถึงคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ 

คู่มือระบบ
การทาํงาน 

หมายถึง คู่มือระบบการทํางานและระบบควบคุมภายใน
ของ ผู้ จัดการกองทรัสต์  ตามที�ได้ รับความ
เห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

โครงการ หมายถึง อาคารสํานักงาน บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
ตั #งอยู่ที� ถนนบางนา-ตราด กม.7 หมู่ที� 13 แขวง
บางแก้ว อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

พระราชบัญ
ญัติทรัสต์ 

หมายถึง พระราชบัญญัติทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน 
พ.ศ. 2550 และตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

แผนการ
ดาํเนินงาน
ประจาํปี 

หมายถึง แผนการบริหารและดําเนินงานของโครงการใน
แ ต่ ล ะ ปี  ซึ� ง จั ด เ ต รี ย ม โ ด ย ผู้ บ ริ ห า ร

อสังหาริมทรัพย์ ซึ�งจะต้องมีรายละเอียดอย่าง
น้อยตามที�กําหนดในสญัญา 

หนังสือชี .
ชวน 

หมายถึง แ บ บ แ ส ด ง ร า ย ก า ร ข้ อ มู ล ก า ร เ ส น อ ข า ย
หน่วยทรัสต์ (แบบ 69-REIT) และหนังสือชี #ชวน
ของกองทรัสต์ 

สัญญา
ก่อตั .งทรัสต์ 

หมายถึง สญัญาก่อตั #งกองทรัสต์ ระหว่าง บริษัท ดบับลิว 
เอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะ
ผู้ก่อตั #งกองทรัสต์ กับ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
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กองทนุ กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตี
ของกองทรัสต์  

สัญญาตก
ลงกระทาํ
การ 

หมายถึง สัญญาตกลงกระทําการ ระหว่าง ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ กบักองทรัสต์ 

สาํนักงาน 
ก.ล.ต. 

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 
2. วันที�สัญญา

มีผลใช้
บังคับและ
การแต่งตั .ง
ผู้บริหาร
อสังหาริมท
รัพย์ 

2.1 ให้สญัญาฉบบันี #มีผลใช้บงัคบั เมื�อกองทรัสต์ได้จดทะเบียนสทิธิการเช่าใน
ที�ดิน และรับโอนกรรมสทิธิZในอาคาร สิ�งปลกูสร้าง และงานระบบต่างๆ ใน
โครงการ เสร็จสมบรูณ์ ณ สํานกังานที�ดินที�เกี�ยวข้องตามที�กําหนดไว้ใน
สญัญาที�เกี�ยวข้องแล้ว (“วนัที�สญัญามีผลใช้บงัคบั”) 

ทั #งนี # ในกรณีที�เงื�อนไขตามที�กําหนดข้างต้นไม่เป็นผลสําเร็จ ให้ถือว่า
สญัญาฉบับนี #สิ #นผลผูกพันต่อคู่สัญญาทุกฝ่าย โดยคู่สญัญาไม่มีสิทธิ
เรียกร้องคา่เสยีหายหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ตอ่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง ทั #งนี # การที�
สญัญาฉบบันี #สิ #นผลผูกพนัด้วยเหตุดงักล่าวไม่ถือว่าเป็นการเลิกสญัญา
หรือผิดสญัญาโดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งแตอ่ยา่งใด 

2.2 ผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงแตง่ตั #งและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงรับ
การแต่งตั #งให้ปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์

สาํหรับโครงการ ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสญัญานี # โดย
ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เริ�มปฏิบตัิหน้าที�นบัแต่วันที�สัญญานี .มีผล
ใช้บังคับ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที�ของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานี # เ พื�อ รักษาประโยชน์ที�ดี ที�สุดของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม 

3. หน้าที�ของ
ผู้บริหาร
อสังหาริม
ทรัพย์ 

3.1 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงปฏิบัติหน้าที�ในการบริหารจัดการ
โครงการตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี # แต่ไม่รวมถึงหน้าที�ในการจัดหาผู้
เช่า การปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินในโครงการ และ การ
ตรวจสอบคุณภาพงานในกรณีที�จะต้องมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก
ดําเนินการปรับปรุง ซอ่มแซม หรือบํารุงรักษาทรัพย์สนิในโครงการ ภายใต้
การกํากับและตรวจสอบของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยการปฏิบตัิหน้าที�
ดงักล่าวของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องสอดคล้องกบั (ก) คู่ มือ
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ระบบการทาํงาน (ข) แผนการดาํเนินงานประจาํปี (ค) หนังสือชี .ชวน 
(ง) พระราชบัญญัติทรัสต์ และ (จ) กฎหมายหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง 
ทั #งนี # เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

โดยรวม 

ทั #งนี # ในกรณีที�มีเหตฉุกุเฉิน จําเป็น หรือเร่งด่วน ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิ
หน้าที�ตามสญัญาโดยตรง ซึ�งสง่ผลตอ่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถดําเนินการได้ทันที โดยแจ้งให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในภายหลงัโดยเร็ว 

3.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงที�จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
สนบัสนนุการทํางานของผู้จัดการกองทรัสต์ในการควบคมุดแูลโครงการ 
การดําเนินงานตามแผนธุรกิจ แผนการตลาด และกลยุทธ์เกี�ยวกับการ
จัดหาผลประโยชน์ในโครงการของกองทรัสต์ รวมทั #งแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตามที�กําหนดขึ #นโดยผู้จัดการกองทรัสต์ 
เพื�อให้การดําเนินการปฏิบตัิหน้าที�ภายใต้สญัญานี #เป็นไปตามคู่ มือระบบ
การทาํงาน 

3.3 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที�
เกี�ยวข้องกบัการจดัการและบริหารโครงการ ซึ�งรวมถึงเอกสารประกอบ
ยืนยนัการจ่ายเงินสดยอ่ยตา่งๆ ต้นฉบบัใบเสร็จรับเงินคา่ใช้จา่ยตา่งๆ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 10 (สิบ) ปีนบัแต่วนัที�สัญญามีผลใช้บังคับ ให้อยู่
ในสภาพสมบรูณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ผู้จัดการกองทรัสต์ตรวจสอบ 

4. อาํนาจ
หน้าที�ของ
ผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

4.1 เพื�อให้การบริหารจดัการโครงการเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่กองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที�ใน
กํ า กับ ดูแ ล แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ก า ร ป ฏิ บัติ ห น้ า ที� ข อ ง ผู้บ ริหาร

อสังหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญานี # เพื�อให้การปฏิบตัิหน้าที�ของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั .งทรัสต์ และ
สญัญานี # 

4.2 ผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงดําเนินการและให้ความร่วมมือแก่ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ เพื�อสนบัสนุนให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญานี #ได้อยา่งเต็มที�  

5. ค่าตอบแทน
และ

5.1 กองทรัสต์ตกลงชําระค่าตอบแทนในการจัดการและบริหารโครงการ 
ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นจํานวน 2,000,000 บาท (ไม่รวม
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ค่าใช้จ่าย ภาษีมลูคา่เพิ�ม) ต่อปี (“ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) โดย
ชําระเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดการชําระเงินแต่ละเดือน (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ�ม) ดงัตอ่ไปนี # 

เดือน  ปีที� 1 (บาท) ปีที� 2 (บาท) ปีที� 3 (บาท) 

เดือนที� 1 – 11 (ต่อ
เดือน) 

166,666 166,666 166,666 

เดือนที� 12 (ต่อ
เดือน) 

166,674 166,674 166,674 

รวม (ต่อปี) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 ในช่วงเวลาใดๆ ที�ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าที�ไม่ครบรอบ
เดือน ให้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้รับค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ตามสดัสว่นระยะเวลาที�ได้ปฏิบตัิหน้าที�จริง โดยให้หนึ�ง
เดือนมี 30 วนั 

 ทั #งนี # กองทรัสต์จะนําค่าตอบแทนที�ต้องชําระตามข้อนี #ไม่ว่าทั #งหมดหรือ
บางสว่น ไปหกักลบลบหนี #อื�นใดไมไ่ด้ 

5.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแล
ทรัพย์สินในส่วนที�ไม่เป็นสาระสาํคัญ  

6. ข้อตกลง
กระทาํการ 
หรือละเว้น
กระทาํการ
ของ
ผู้บริหาร
อสังหาริมท
รัพย์ 

6.1 เว้นแต่จะเป็นการดําเนินการซึ�งเกี�ยวข้องหรือเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติ
หน้าที�ของ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที�กําหนดไว้ในสัญญานี # 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะไม่กระทําการใดๆ รวมทั #งการลงนามใน
เอกสารใดๆ การให้ถ้อยคําต่อเจ้าหน้าที�ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เจ้าหน้าที�ของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ เจ้าหน้าที�ของหน่วย
ราชการอื�นใดในนามของกองทรัสต์ และจะไม่ก่อภาระหน้าที� ความ
ผกูพนัใดๆ ในนามของกองทรัสต์โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากผู้จัดการ

กองทรัสต์และกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนการ
ดําเนินการดงักลา่ว 

6.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะปฏิบตัิตามสญัญานี # รวมทั #งคู่มือระบบการ

ทาํงานอยา่งเคร่งครัด 

6.3 หากมีการเปลี�ยนแปลงบุคลากรหลกัในการจัดการและบริหารโครงการ 
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ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องแจ้งให้ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดหาบุคลากร
หลกัรายใหม่ที�มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
และเป็นผู้ ที�ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พิจารณาว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม
ในการปฏิบตัิหน้าที�แทนบคุลากรหลกัรายเดิม และไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที�ต่างๆ ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที�กําหนดไว้ใน
สญัญาฉบบันี #โดยไม่ชกัช้าเพื�อให้การบริหารจดัการโครงการ เป็นไป
อยา่งตอ่เนื�อง 

6.4 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงดําเนินการใดๆ ภายในอํานาจหน้าที�และ
ตามมาต รฐานวิ ชา ชีพอัน เ ป็น ที� ยอม รับ โดยทั�ว ไปของ ผู้ บ ริหา ร
อสงัหาริมทรัพย์ เพื�อป้องกันมิให้กองทรัสต์ปฏิบตัิผิดหน้าที� หรือฝ่าฝืน
เงื�อนไขตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญากบัผู้ เช่าทรัพย์สินของโครงการอย่างมี
นยัสาํคญั โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องแจ้งให้ผู้จัดการกองทรัสต์

ทราบในทนัทีเมื�อมีเหตกุารณ์ใดๆ หรือมีเหตอุนัควรทราบวา่การกระทําการ
หรืองดเว้นกระทําการใดๆ ซึ�งอาจถือวา่เป็นการปฏิบตัิผิดหน้าที� หรือฝ่าฝืน
เงื�อนไขตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญากับผู้ เช่าทรัพย์สินของโครงการ เพื�อให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบและดําเนินการแก้ไขตอ่ไป 

6.5 ข้อตกลง ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามที�คู่สญัญาจะได้ทําขึ #น
ในภายหลงั โดยคู่สญัญาตกลงถือข้อตกลง ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิงาน
ดงักลา่วเป็นสว่นหนึ�งของสญัญานี # 

6.6 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะปฏิบตัิหน้าที�โดยซื�อสตัย์ สจุริต และใช้ความ
ระมัดระวังโดยคํานึงถึงมาตรฐานการประกอบอาชีพของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์และผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์โดยรวม 

7. ระยะเวลา
ของสัญญา 
และการต่อ
อายุสัญญา 

7.1 ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขอื�นของสญัญานี # คูส่ญัญาตกลงให้ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าที�ต่างๆ ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาฉบับนี # 
โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นบัตั #งแตว่ันที�สัญญามีผลใช้บังคับ  

7.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะแจ้งต่อผู้จัดการกองทรัสต์ให้ทราบถึง
ข้อกําหนด เงื�อนไข และอตัราค่าบริการสําหรับการต่ออายุสญัญา เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 120 (หนึ�งร้อยยี�สิบ) วนั ก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาของสญัญา 

7.3 ในกรณีที�ผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์ที�จะต่ออายุสัญญา ผู้จัดการ
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กองทรัสต์จะแจ้งความประสงค์ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบ
ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที�ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ โดยคู่สญัญาจะเจรจาตกลงข้อกําหนด เงื�อนไข และ
อตัราค่าบริการโดยสจุริตให้แล้วเสร็จก่อนสิ #นสดุสญัญาไม่น้อยกว่า 30 
(สามสิบ) วนั แต่หากผู้จัดการกองทรัสต์มิได้แจ้งความประสงค์ที�จะต่อ
อายสุญัญาภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วนัดงักลา่ว ให้ถือว่าผู้จัดการ

กองทรัสต์ประสงค์ที�จะตอ่อายสุญัญาตามข้อกําหนด เงื�อนไข และอตัรา
คา่บริการที�ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอมา 

8. การเลิก
สัญญา 

8.1 ก อ ง ท รั ส ต์ มี สิ ท ธิ บ อ ก เ ลิ ก สั ญ ญ า ไ ด้ ใ น ก ร ณี ใ น ที� ผู้ บ ริ ห า ร

อสังหาริมทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที�ตามที�ระบไุว้ในสัญญาตกลง

กระทาํการ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถแก้ไขเหตดุงักลา่ว
ได้ภายในระยะเวลาที�กําหนดไว้ในสัญญาตกลงกระทําการ โดยให้
กองทรัสต์แจ้งให้คู่สญัญาทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั  

8.2 ผู้ จัดการกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที� ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิหน้าที�ตามที�กําหนดในสญัญาฉบบันี #ในสว่นที�
เกี�ยวข้องกับการเงินของกองทรัสต์โดยจงใจหรือโดยทุจริต โดยให้
ผู้จัดการกองทรัสต์แจ้งให้คูส่ญัญาทกุฝ่ายทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั 

8.3 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ในกรณีที�ผู้จัดการ

กองทรัสต์ไม่บริหารจัดการกองทรัสต์ตามที�กําหนดในสัญญาก่อตั .งท

รัสต์ และ/หรือ หนังสือชี .ชวน อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อกองทรัสต์หรือทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างมีนยัสําคญั จน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยให้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งให้คูส่ญัญาทกุฝ่ายทราบลว่งหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั 

8.4 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งมีสิทธิเลิกสัญญาได้ในกรณีใดกรณีหนึ�ง
ดงัตอ่ไปนี # 

(ก) โดยการตกลงร่วมกันเป็นลายลกัษณ์อักษรระหว่างคู่สญัญาทุก
ฝ่าย 

(ข) มีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทรัสต์ตามที�กําหนดใน
สัญญาก่อตั .งทรัสต์ และ/หรือ หนังสือชี .ชวน หรือโดยผลของ
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กฎหมาย และ/หรือคําสั�งของหนว่ยงานของรัฐที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึง
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ
คณะกรรมการตลาดทนุ โดยให้ถือวา่สญัญานี #สิ #นสดุลงทนัที 

(ค) โครงการถูกทําลายทั #งหมดหรือได้รับความเสียหายอย่างมี
นัยสําคัญและกองทรัสต์ไม่ประสงค์ที�จะจัดหาประโยชน์ใน
โครงการอีกต่อไป อันเป็นผลให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที�ตามที�ระบไุว้ในสญัญานี #ได้อีกต่อไป โดยให้
คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งแจ้งให้คูส่ญัญาทกุฝ่ายทราบลว่งหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั 

(ง) มีการร้องขอให้ฟื#นฟกิูจการของคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งตอ่ศาล ซึ�ง
ส่งผลกระทบต่อความสามารถของคู่สญัญาฝ่ายดังกล่าวในการ
ชําระหนี #หรือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี # และคู่สญัญาฝ่ายดงักลา่ว
ไม่สามารถถอนคําร้องดงักลา่วออกจากศาลได้ภายในระยะเวลา 
60 (หกสบิ) วนันบัแต่วนัที�มีการยื�นคําร้องต่อศาล โดยให้คู่สญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งแจ้งให้คูส่ญัญาทกุฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และให้ถือวา่สญัญานี #สิ #นสดุลงทนัที  

(จ) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งถูกศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูก
ศาลสั�งให้ล้มละลาย หรืออยูใ่นขั #นตอนการเลกิบริษัท หรือการชําระ
บญัชี โดยให้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งแจ้งให้คูส่ญัญาทกุฝ่ายทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ถือวา่สญัญานี #สิ #นสดุลงทนัที  

(ฉ) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงของกฎหมายที�เกี�ยวข้องอนัทําให้คู่สญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ของตนในส่วนที�เป็น
สาระสําคญัของสญัญานี # โดยให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งแจ้งให้
คู่สญัญาทุกฝ่ายทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั 

(ช) คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที�ตามที�ระบไุว้ใน
สัญญาฉบับนี # และคู่สัญญาดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขเหตุผิด
สญัญาดงักลา่วภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบัจากวนัที�ได้รับแจ้งจาก
คูส่ญัญาฝ่ายที�ไมผิ่ดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้คูส่ญัญาฝ่าย
ที�ไม่ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้คูส่ญัญาทกุฝ่ายทราบ และให้ถือวา่สญัญานี #สิ #นสดุ
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ลงทนัที 

(ซ) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ดําเนินการขายโครงการ โดยให้คู่สญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งแจ้งให้คูส่ญัญาทกุฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และให้ถือวา่สญัญานี #สิ #นสดุลงทนัที 

8.5 เพื�อให้ปราศจากข้อสงสัย กรณี ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่มีฐานะเป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใดๆ เหตุดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้
สญัญานี #สิ #นสดุลง โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยงัคงมีสิทธิและหน้าที�
ตอ่ไปตามสญัญานี #และทรัสตีมีสิทธิที�จะแต่งตั #งบคุคลอื�นใดเข้าทําหน้าที�
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์แทนผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมระหว่างที�ทรัสตี

ยงัมิได้แต่งตั #งบคุคลใดเข้าทําหน้าที�ผู้ จดัการกองทรัสต์ สิทธิและหน้าที�
ของผู้จัดการกองทรัสต์จะตกเป็นของทรัสตีจนกว่าผู้จดัการกองทรัสต์

รายใหมจ่ะได้รับการแตง่ตั #ง 

9. ผลของการ
เลิกสัญญา 

9.1 ในกรณีที�สญัญานี #สิ #นสดุลงด้วยเหตใุดก็ตาม  

(ก) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิที�จะได้รับค่าตอบแทนตามส่วน
ของระยะเวลาที�ได้มีการปฏิบัติหน้าที�จริงสําหรับหน้าที�ที�ได้
ดําเนินการไปแล้วจนถึงวันสิ #นสุดการทําหน้าที� เป็นผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์จะชําระค่าตอบแทนดังกล่าว
ภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแตว่นัที�สญัญานี #สิ #นสดุลง 

(ข) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดทํารายงานสรุปการจัดการ
โครงการ จนถึงวนัที�สญัญานี #สิ #นสดุลง และสง่มอบเอกสารข้อมูล
ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดการโครงการให้แก่กองทรัสต์และ
ผู้จัดการกองทรัสต์โดยไม่ชกัช้า แต่ทั #งนี # ไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วนั
นบัแตว่นัที�สญัญานี #สิ #นสดุลง 

9.2 การที�สญัญานี #สิ #นสดุลงไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม จะไม่กระทบต่อสิทธิ การ
เยียวยา หน้าที� หรือความรับผิดของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายที�เกิดขึ #นก่อนวนัที�
สญัญาฉบบันี #สิ #นสดุลง ซึ�งรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดจากการผิด
สญัญานี #ซึ�งเกิดขึ #น ณ หรือก่อนวนัที�สญัญาฉบบันี #สิ #นสดุลง 

10. ข้อสัญญา
รับผิดชอบ
ใช้ความ
เสียหาย 

10.1 ภายใต้บังคับข้อ 10.2 และข้อ 10.3 ในกรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 
รวมถึงกรรมการและพนกังานของคู่สญัญาดงักลา่วด้วย (โดยรวมเรียกว่า 
“คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย”) (ก) ได้รับความเสียหาย มีข้อ
เรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการดําเนินคดีใดๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�ง 
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(“คู่สัญญาฝ่ายที�ต้องรับผิด”) อนัเนื�องมาจากหรือเกี�ยวข้องกบัการฝ่าฝืน
ข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรือ คํารับประกันของคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด หรือ (ข) ต้องชําระ
คา่เสยีหายใดๆ แทนคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดไปก่อนโดยสจุริต อนัเป็น
ผลมาจากหรือเกี�ยวข้องกับการผิดข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของ
สญัญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรือคํารับประกันของคู่สัญญา

ฝ่ายที� ต้องรับผิดตามที�กําหนดในสญัญานี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิด

ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้คา่เสยีหายและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที�เกิดขึ #นจริง
ทั #งหมด (รวมทั #ง คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบักระบวนพิจารณาตามกฎหมาย คา่จ้าง
ที�ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพื�อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดงักลา่ว) 
ให้แก่คู่ สัญญาฝ่ายที� ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน และจะชําระ
ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักลา่วทั #งหมดภายใน 30 (สามสิบ) วนั
นบัแต่วนัที�ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย ทั #งนี # หาก
คู่สญัญาฝ่ายที�ต้องรับผิดไม่ได้รับแจ้งภายในระยะเวลาที�กําหนดในข้อ 
10.2 ให้ถือว่าความรับผิดของคู่สญัญาฝ่ายที�ต้องรับผิดเป็นอนัสิ #นสดุลง 
โดยคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายไม่อาจเรียกร้องใดๆ ได้จาก
คูส่ญัญาฝ่ายที�ต้องรับผิดอีกตอ่ไป 

10.2 คู่สญัญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุการณ์การปฏิบตัิผิด
ข้อกําหนด และ/หรือ เงื�อนไขของสญัญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรือ คํารับประกันดังกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดทราบภายใน
ระยะเวลา 6 (หก) เดือน นบัแต่วนัที�คู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย

ทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี ในกรณีของ
การผิดคํารับรองของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คู่สัญญาฝ่ายที� ได้รับ

ความเสียหายะต้องแจ้งให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบถึงการผิดคํา
รับรองของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่วภายในระยะเวลา 2 (สอง) 
ปีนับแต่วันที�สัญญามีผลใช้บังคับ โดยการแจ้งทั #งสองกรณีดังกล่าว
ข้างต้นต้องระบุถึงรายละเอียด สาเหตุ และประมาณการของความ
เสียหายดังกล่าวเป็นอย่างน้อย โดยคู่สัญญาทุกฝ่ายจะต้องร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางและใช้ความพยายามอย่างเต็มที�และกระทําการโดย
สจุริตในการป้องกันหรือลดความเสียหายดงักล่าว หากคู่สัญญาฝ่ายที�

ต้องรับผิดไม่ได้รับแจ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าความรับผิด
ของคู่ สัญญาฝ่ายที� ต้องรับผิดเป็นอันสิ #นสุดลง โดยคู่ สัญญาฝ่ายที�

ได้รับความเสียหายไม่อาจเรียกร้องใดๆ ได้จากคู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับ
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ผิดอีกตอ่ไป 

10.3 ความรับผิดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่ว่าจะโดยสญัญา ละเมิด 
หรืออื�นใด) ที�เกิดขึ #นจากหรือเกี�ยวเนื�องกบัสญัญาฉบบันี # ไม่ว่าจะในกรณี
ใดๆ รวมทั #งสิ #นแล้วจะต้องไม่เกินกว่าจํานวนค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ที�ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้รับจากกองทรัสต์

ภายใต้สญัญานี # 

ทั #งนี # คู่สัญญาฝ่ายที�ต้องรับผิดจะไมม่ีความรับผิดในคา่เสยีหายทางอ้อม 
คา่เสยีหายพิเศษ หรือคา่เสยีหายอื�นๆ นอกจากนี # คู่สัญญาฝ่ายที� ต้องรับ

ผิดจะไม่ต้องรับผิดใดๆ หากเหตุดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเล่อของคู่สัญญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหาย หรือเกิดจาก
เหตสุดุวิสยั 

11. ความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะแจ้งให้กองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ในกรณีที�อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ #นแก่กองทรัสต์ในการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงและเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี # 
และหากทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ ทรัส

ตี และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรทันที ซึ�งคู่สญัญาทุกฝ่ายตกลงที�จะร่วมกัน
หารือโดยสจุริตและยตุิธรรมเพื�อพิจารณาเหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นรายกรณี 

2.8 รายละเอียดการทาํธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ 

ธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์และบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัทผู้จดัการกองทรัสต์ มีรายละเอียดดงันี # 

(1) การลงทุนในกรรมสิทธิ@ที�ดิน อาคาร และสังหาริมทรัพย์ที� เกี�ยวข้องของโครงการเอสเจ อินฟินิท 
วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และการลงทุนในสิทธิการเช่าที� ดิน และกรรมสิทธิ@ อาคาร และ
สังหาริมทรัพย์ของโครงการ  บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

นิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะ บริษัทผู้จดัการกองทรัสต์ 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) ในฐานะ เจ้าของสนิทรัพย์ 
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1) ความสัมพันธ์ 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้มีอํานาจควบคมุของ บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ 
จํากดั โดยถือหุ้นทางตรงใน บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั ร้อยละ 99.99  

2) มูลค่าของสิ�งตอบแทน ข้อตกลงและเงื�อนไขในการเข้าทาํรายการ 

กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในกรรมสิทธิZที�ดิน อาคาร และสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ของโครงการเอสเจ 
อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จํานวนไม่เกิน 2,110.8 ล้านบาท และสิทธิการเช่าที�ดิน กรรมสิทธิZ

อาคารและสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จํานวนไม่เกิน 279.2
ล้านบาท จากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น โดยมีข้อตกลงว่าหากรังวดัที�ดินแล้ว (ก) ที�ดินมีเนื #อที�รวม
แตกต่างไม่เกินกว่าร้อยละ 1 และไม่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์ในปัจจุบนัอย่างมีนยัสําคญัของ
โครงการแล้ว คู่สัญญาตกลงที�จะดําเนินการซื #อขาย หรือเช่าที�ดินต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยไม่
เปลี�ยนแปลงราคาค่าตอบแทน และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน หรือ (ข) ที�ดินมีเนื #อที�รวม
แตกตา่งไมเ่กินกวา่ร้อยละ 1 แตก่ระทบตอ่การจดัหาประโยชน์ในปัจจบุนัอยา่งมีนยัสาํคญัของโครงการ
แล้ว คู่สัญญาตกลงที�จะดําเนินการซื #อขาย หรือเช่าที�ดินต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยปรับราคา
คา่ตอบแทนใหม ่และไมเ่รียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่กนั หรือ (ค) ที�ดินมีเนื #อที�รวมแตกต่างเกินกว่าร้อย
ละ 1 คู่สัญญาตกลงที�จะดําเนินการซื #อขาย หรือเช่าที�ดินต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยปรับราคา
คา่ตอบแทนใหม่ และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อกนั นอกจากนี # ทรัสตีจะแต่งตั #งให้บริษัท ดบับลิว
เอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีข้อตกลงและเงื�อนไขในการเข้า
ทํารายการที�สาํคญัตามที�ระบใุนสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สนิ  

3) ความเห็นชอบของที�ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์เกี�ยวกับความสมเหตุสมผล
ของราคาซื .อทรัพย์สิน 

ผู้จัดการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการลงทุนดงักล่าว เป็นการลงทนุเพื�อให้ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และมูลค่าที�กองทรัสต์ลงทุนเป็นมูลค่าที�สมเหตุสมผล เนื�องจากเป็นมูล
ค่าที�อ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที�จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที�ได้รับความ
เห็นชอบจากสานกังาน ก.ล.ต. รวมทั #งผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินจะได้พิจารณาปัจจยั
ตา่งๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง เช่น ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุในช่วงที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อตัรา
ผลตอบแทนในระดบัที�เหมาะสมที�นกัลงทนุจะได้รับ ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์และมลูคา่ในเชิงธุรกิจของ
ทรัพย์สิน อตัราดอกเบี #ย อตัราผลตอบแทนที�จะได้รับจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน 
ตราสารหนี # รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื�นๆ และการสํารวจความต้องการของนักลงทุน 
(Bookbuilding)  

ทั #งนี # สาํหรับราคาสงูสดุของทรัพย์สนิที�ทรัสต์จะลงทนุครั #งแรกจะไม่เกิน 2,390 ล้านบาท (สงูกว่าราคา
ประเมินตํ�าสดุของทรัพย์สินแต่ละรายการที�จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระประมาณไม่เกิน 
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2,162 ล้านบาท หรือประมาณไม่เกินร้อยละ 10.55) ซึ�งผู้ จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงิน
เห็นวา่ราคาลงทนุสงูสดุดงักลา่วเป็นราคาที�สมเหตสุมผล โดยพิจารณาจาก 

(1) คณุภาพของอาคารสํานกังานที�เป็นอาคารสร้างเสร็จใหม่ อยู่ในทําเลที�มีศกัยภาพ โดยที�ตั #ง
ของโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ อยูใ่กล้ระบบขนสง่มวลชน และจะเป็น
จุดเชื�อมต่อของรถไฟฟ้า / รถไฟใต้ดินสว่นขยายในอนาคต ในขณะที�ที�ตั #งของโครงการ บาง
นา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีการคมนาคมสะดวกอยู่ใกล้ทางยกระดับหลายแห่ง และจะมี
ระบบขนสง่มวลชนผา่นในอนาคตตามนโยบายระบบขนสง่มวลชนของรัฐบาล 

(2) อตัราการเช่าของอาคารสาํนกังานในบริเวณใกล้เคียงที�เทียบเคียงกนัได้ อยูใ่นระดบัสงู ซึ�งบ่ง
บอกถึงศกัยภาพในการจดัหาผู้ เช่าของอาคารทั #งในปัจจบุนัและในอนาคต 

อาคารสาํนกังานในบริเวณใกล้เคยีง ที�สามารถเทียบเคียงกบัโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ (ขนาดพื #นที�เช่ามากกวา่ 20,000 ตร.ม.) 

 

 

บริเวณ พื #นที�เช่า (ตร.
ม.) 

อตัราการ
เช่า 

(ร้อยละ) 

อตัราคา่เช่า 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 

รสา ทาวเวอร์ 1  ถนนพหลโยธิน 21,700 100.0 600.00 

รสา ทาวเวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน 24,000 98.8 725.00 

ชินวตัรทาวเวอร์ 3  ถนนพหลโยธิน 43,000 95.2 600.00 

ปิยวรรณทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 21,700 100.0 425.00 

ซนัทาวเวอร์ เอ  ถนนวิภาวด ี 24,605 100.0 650.00 

ซนัทาวเวอร์ บี  ถนนวิภาวด ี 34,480 94.9 650.00 

เล้า เป้ง หงวน  ถนนวิภาวด ี 31,564 100.0 525.00 

แหล่งที�มา: ฝ่ายวิจัยและที�ปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วนัที� 31 
มีนาคม 2558 

อาคารสาํนกังานในบริเวณบางนา ที�สามารถเทียบเคียงกบัโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

 

 

พื #นที�เช่า (ตร.ม.) อตัราการเชา่ อตัราคา่เช่า 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 
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พื #นที�เช่า (ตร.ม.) อตัราการเชา่ อตัราคา่เช่า 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 

เนชั�น ทาวเวอร์ 44,719.05 90.4 490 

ไพโรจน์กิจจา ทาวเวอร์ 20,890.00 84.8 350 

เอ็ม ดี ทาวเวอร์ 20,934.00 98.6 450 

เอ็ม อี ซี ทาวเวอร์ 18,560.00 87.8 450 

แอมเพิล ทาวเวอร์ 18,000.00 89.2 500 

บางนา ทาวเวอร์ เอ 17,918.00 99.3 480 

บางนา ทาวเวอร์ บี 13,700.00 100.0 480 

บางนา ทาวเวอร์ ซี 9,410.00 100.0 480 

อาคาร กหุลาบ 8,746.00 96.0 350 

อาคาร เอ. พี. นครินทร์ 8,672.00 62.5 250 

อาคารเตียวฮง บางนา 7,580.00 85.2 350 

แหล่งที�มา: ฝ่ายวิจัยและที�ปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วนัที� 31 
มีนาคม 2558 

นอกจากนี # การประเมินแผนธุรกิจของตวัแทนจดัหาผู้ เช่า (Sole Agency) คือ บริษัท บริษัท ซีบี ริชาร์ด 
เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (“CBRE”) ของโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทาง 
CBRE ได้มีแผนในการเพิ�มอตัราการเช่าให้อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัอาคารในบริเวณใกล้เคียงในช่วง 2-
3 ปีข้างหน้า ทั #งนี # โดยหากพิจารณาจากความสามารถในการเพิ�มอตัราการเช่าตั #งแตท่างดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น ได้เข้าลงทุนในสินทรัพย์ อตัราการเช่ามีการปรับเพิ�มจากประมาณร้อยละ 5.06 ในช่วง
กลางปี 2557 ขึ #นมาเป็นระดบัสงูกว่าร้อยละ 54.87 ในเดือน ก.ค. 2558 (รวมสญัญาเช่าและสญัญา
จองพื #นที�เช่า) ซึ�งแสดงถึงศกัยภาพของสินทรัพย์ และความสามารถของตวัแทนจดัหาผู้ เช่า ผู้จดัการ
กองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นวา่ อาคารสาํนกังานในโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์นา่จะสามารถเพิ�มอตัราการเช่าไปถึงระดบัของตลาดได้ในอนาคตอนัใกล้ ทั #งนี # ในสว่นของ
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์นั #น มีผู้ เช่าหลกัคือ บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งมี
สดัสว่นการเช่าพื #นที�ในโครงการอยูที่�ประมาณร้อยละ 69.95 จึงทําให้คงเหลอืพื #นที�เช่าที�ต้องจดัหาผู้ เช่า
อีกไมม่ากนกั 
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(3) การที�มีการรับประกนักําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรก
จาก ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขในสญัญาตกลงกระทําการ ทําให้
กองทรัสต์มีรายได้ในช่วงการรับประกนัมีความแนน่อนมากขึ #น ซึ�งช่วยสร้างความมั�นใจให้กบั
นกัลงทนุ 

(4) ในการประเมินราคาของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ ซึ�งใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 
Approach) โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ�งอตัราคิดลดที�ผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระใช้ในการ
ประเมินราคาทรัพย์สินนั #น มีแนวโน้มที�จะใช้อตัราคิดลดที�ค่อนข้างคงที� กล่าวคือ สําหรับ
โครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ�งเป็นสินทรัพย์รูปแบบกรรมสิทธิZ ผู้
ประเมินใช้อตัราสว่นลดที�ร้อยละ 9.00 – 9.50 และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที�ร้อยละ 
6.50 – 7.00 และสําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ�งเป็นสินทรัพย์รูปแบบสิทธิ
การเช่า ผู้ประเมินใช้อตัราสว่นลดที�ร้อยละ 11.00 ซึ�งการใช้อตัราคิดลดนี #สะท้อนหลกัคิดว่า
นกัลงทนุมีความต้องการผลตอบแทนจากการลงทนุที�ค่อนข้างคงที� และไม่แปรผนัตามอตัรา
ดอกเบี #ยในตลาดเงินและผลตอบแทนการลงทนุอื�นๆ มากนกั ทั #งนี # หากพิจารณาสภาวะอตัรา
ดอกเบี #ยในตลาดเงินในช่วงปีที�ผ่านมา จะเห็นว่าอตัราดอกเบี #ยในตลาดเงินที�อ้างอิงโดยใช้
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวมีแนวโน้มลดลง จากข้อมูลอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรอาย ุ10 ปี ในช่วงหนึ�งปีที�ผ่านมา มีอตัราลดลงจากระดบัร้อยละ 3.74 ณ วนัที� 14 
กรกฎาคม 2557 เป็นร้อยละ 2.82 ณ วันที� 14 กรกฎาคม 2558 (ข้อมูลจาก 
www.thaibma.or.th) ซึ�งสะท้อนให้เห็นว่าอตัราคิดลดที� ได้จากการคํานวณโดยใช้ตวัแปร
อ้างอิงดังกล่าว น่าจะมีอัตราที�ตํ�าลงตามไปด้วยภายใต้สภาวะที�ตัวแปรอื�นๆ ที�ใช้ในการ
คํานวณอัตราคิดลดไม่เปลี�ยนแปลง และทําให้มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินซึ�งได้จากการ
คํานวณด้วยอตัราคิดลดที�ตํ�าลงนี # มีมลูคา่ทรัพย์สนิที�สงูขึ #น 

(5) ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในรูปของผลประโยชน์ตอบแทนและการลด
ทนุ สามารถเทียบเคียงได้กบัราคาลงทนุของสนิทรัพย์ประเภทเดียวกนัในตลาด  

 โดยหากพิจารณาจากประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในปีประมาณการ
ของทรัสต์ที�คาดการณ์อยูที่�ประมาณร้อยละ 6.23 สาํหรับอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
โดยแบง่เป็นอตัราเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประมาณร้อยละ 5.84 และอตัราเงินลดทนุ
โดยวิธีการทยอยคืนเงินต้นแบบเส้นตรงประมาณร้อยละ 0.39 (อ้างอิงจากเอกสารแนบ 3 
ประมาณการงบกําไรขาดทนุและการปันสว่นกําไรตามสมมติฐานสําหรับปีตั #งแต่วนัที� 1 ม.ค. 
2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559) ทั #งนี # อตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว ประมาณการจาก
ราคาหนว่ยทรัสต์สมมติฐานที� 10 บาท ซึ�งเป็นตวัเลขอ้างอิงเพื�อใช้ในการคํานวณเท่านั #น การ
กําหนดราคาทรัพย์สนิที�ทรัสต์จะลงทนุสดุท้ายจะกําหนดจากการรวบรวมความต้องการของผู้
ลงทนุสถาบนั ณ อตัราผลตอบแทนที�ต่างกนั (Bookbuilding) โดยราคาหน่วยทรัสต์ที�เสนอ
ขายสดุท้ายและราคาทรัพย์สินที�ทรัสต์จะลงทนุสดุท้ายที�ได้จากการทํา Bookbuilding อาจ
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ตํ�ากว่าหรือเท่ากับมูลค่าสูงสุดของทรัพย์สินดังกล่าวโดยขึ #นอยู่กับภาวะตลาดตลอดจน
ผลตอบแทนของผลติภณัฑ์ทางการเงินที�มีลกัษณะใกล้เคียงที�เสนอขาย ณ เวลานั #นๆ อีกด้วย 

 อย่างไรก็ตาม เนื�องจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดยส่วนใหญ่จะไม่มีการกู้ยืมเงิน ทาง
ผู้จัดการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินจึงได้ทําการวิเคราะห์อตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในปีประมาณการของกองทรัสต์ในกรณีที�มีการกู้ ยืม และไม่มีการกู้ ยืม โดย
ปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายดอกเบี #ยและค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการกู้ ยืมเงิน (อ้างอิงจาก 
เอกสารแนบ 3 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปันส่วนกําไรตามสมมติฐานสําหรับปี
ตั #งแตว่นัที� 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559) ซึ�ง สามารถแสดงผลลพัธ์ได้ดงัตอ่ไปนี # 

ตารางแสดงผลตอบแทนเปรียบเทียบ 

 

ประมาณการอัตรา
เงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอื

หน่วยทรัสต์  
(ร้อยละ) 

ประมาณการอัตรา
เงนิปันผลให้แก่ผู้ถอื

หน่วยทรัสต์ 
และเงนิลดทุนตาม
ประมาณการกาํไร

ขาดทุน  
(ร้อยละ) 

ประมาณการอัตรา
เงนิปันผลให้แก่ผู้ถอื

หน่วยทรัสต์ 
และเงนิลดทุนโดย
วิธีการทยอยคนืเงนิ

ต้นแบบเส้นตรง 
(ร้อยละ) 

กองทรัสต์ ในกรณีที�มีการ
กู้ยืมเงิน(1) 

6.23 
เงินปันผล 6.12 เงินปันผล 5.84 
เงินลดทนุ 0.11 เงินลดทนุ 0.39 

กองทรัสต์ ในกรณีที�ไมม่ีการ
กู้ยืมเงิน 

5.71 
เงินปันผล 5.60 เงินปันผล 5.32 

เงินลดทนุ 0.11 เงินลดทนุ 0.39 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัสต์
เทียบเคยีง(2) 

5.97 
ไมม่ีข้อมลู เงินปันผล 5.34 

ไมม่ีข้อมลู เงินลดทนุ 0.63 
หมายเหต ุ(1) อ้างอิงจาก สว่นที� 2 ข้อ 5 ประมาณการกําไรขาดทนุของกองทรัสต์สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน   
(2) อ้างอิงจากตารางข้อมลูแสดงกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�เทียบเคียง 

โดยอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�เทียบเคียงกนั พิจารณาจาก 
กองทุนอสงัหาริมทรัพย์ที�ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารสํานกังานให้เช่า ที�มีมูลค่าหลกัทรัพย์ตาม
ราคาตลาดอยูใ่นช่วง 1,000 ล้านบาท ถึง 10,000 ล้านบาท การลงทนุในกรรมสิทธิZ และ/หรือ สิทธิการ
เช่า และระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือ (กรณีกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิการเช่า) และ
คํานวณมาจาก อตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เฉลี�ยงวด 12 เดือนของกองทนุรวม (ณ วนัที� 14 
ก.ค. 2558) ดงัตอ่ไปนี # 
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ตารางข้อมูลแสดงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที�เทียบเคียง  

 
วันที�จัดตั .ง
กองทุนรวม 

มูลค่า
หลักทรัพย์
ตามราคา

ตลาด  
(ล้านบาท) 

อัตรา
ผลตอบแทน

รวม 
ร้อยละ(1) 

อัตราการ
ทยอยคนืเงนิ

ต้นแบบ
เส้นตรง 
ร้อยละ(2) 

อัตรา
ผลตอบแทน

สุทธิ 
ร้อยละ(3) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิการเช่า (Leasehold) 
QHPF 15 พ.ย. 2549 7,811 7.55 5.16 2.38 
POPF เข้าลงทนุครั #งแรก

เมื�อวนัที� 1 เม.ย. 
2554 และ เข้า

ลงทนุเพิ�มเติมใน
วนัที� 30 ต.ค. 

2557 

6,165 8.16 5.42 2.75 

CPNCG 13 ก.ย. 2555 4,778 7.19 5.73 1.46 
อตัราเฉลี�ย 7.63 5.44 2.20 
อตัราเฉลี�ยปรับปรุงด้วยสดัสว่นมลูคา่การเข้า
ลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทสทิธิการเชา่ของ
กองทรัสต์ (ร้อยละ 11.68) 

0.89 0.63 0.26 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทกรรมสิทธิ@ (Freehold) 
MIPF 21 ม.ค. 2548 3,800 5.25 - 5.25 
SIRIP 28 มี.ค. 2557 1,802 5.66  - 5.66 
KPNPF 22 เม.ย. 2556  1,800 6.35  - 6.35 
อตัราเฉลี�ย 5.75 - 5.75 

อตัราเฉลี�ยปรับปรุงด้วยสดัสว่นมลูคา่การเข้า
ลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทกรรมสทิธิZของ
กองทรัสต์ (ร้อยละ 88.32) 

5.08 - 5.08 

ผลรวมอัตราเฉลี�ยปรับปรุง 5.97 0.63 5.34 
หมายเหต ุ
(1) มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วนัที� �� ก.ค. vwwx 
(2) คํานวณจากจํานวนเงินปันผลหารด้วยราคาตอ่หน่วยของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
(3) อัตราการทยอยคืนเงินต้นแบบเส้นตรง คํานวณจากสัดส่วนสินทรัพย์สิทธิการเช่าที�กองทุนรวมเข้าลงทุนโดย

พิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สินแต่ละรายการ และวันสิ #นสุดอายุสิทธิการเช่าของทรัพย์สินแต่ละ
รายการ ตามรายงานประจําปี vww�  

(4) อตัราผลตอบแทนรวม หกัลบ อตัราการทยอยคืนเงินต้นแบบเส้นตรง 
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นอกจากนี # เพื�อให้ผู้ ที�สนใจที�จะลงทุนสามารถวิเคราะห์แยกผลของการรับประกันผลกําไรจากการ
ดําเนินงาน และหน้าที�ในการชําระคา่เช่าของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตามสญัญาตกลงกระทําการ 
และผลการดําเนินงานที�แท้จริงของสนิทรัพย์ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรกได้ ทางผู้จดัการกองทรัสต์
และที�ปรึกษาทางการเงินจึงได้แสดงผลการวิเคราะห์แยกแยะดงักลา่ว โดยสรุปอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ได้ดงันี # โดยอ้างอิงจากประมาณการกําไรขาดทนุของกองทรัสต์ (โปรดพิจารณาสว่นที� v ข้อ 
w ประมาณการกําไรขาดทนุของกองทรัสต์สาํหรับรอบระยะเวลา �v เดือน) 
 
อัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอื

หน่วยทรัสต์  
(ร้อยละ) 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ จากกาํไรจากการ
ดาํเนินงานโดยไม่รวมรายได้

จากการประกนั และรายได้ตาม
หน้าที�ในการชาํระค่าเช่าของ 
ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น  

(ร้อยละ) 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ จากรายได้จากการ
ประกัน และรายได้ตามหน้าที�ใน
การชาํระค่าเช่าของ ดบับลิวเอช

เอ คอร์ปอเรชั�น  
(ร้อยละ) 

6.23 2.59 3.64 

นอกจากนี # เพื�อให้นกัลงทนุสามารถพิจารณาเพิ�มเติมถึงผลกระทบของอายสุิทธิการเช่าของโครงการ 
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ต่ออตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทางผู้จัดการกองทรัสต์และที�
ปรึกษาทางการเงินจึงได้ดําเนินการปรับปรุงอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ข้างต้น โดยมี
รายละเอียดดงันี # 

วิเคราะห์อัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จากกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมรายได้
จากการประกัน และรายได้ตามหน้าที�ในการชาํระค่าเช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 

อัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ (ร้อยละ) 

ประมาณการอัตราเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์และเงนิ
ลดทุนตามประมาณการกาํไร

ขาดทุน (ร้อยละ) 

ประมาณการอัตราเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์และเงนิ
ลดทุนโดยวิธีการทยอยคืนเงนิ

ต้นแบบเส้นตรง (ร้อยละ) 

2.59 
เงินปันผล 2.48 เงินปันผล 2.20 
เงินลดทนุ 0.11 เงินลดทนุ 0.39 

ทั #งนี # สว่นของการรับประกนัผลกําไรจากการดําเนินงาน และหน้าที�ในการชําระค่าเช่าของ ดบับลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชั�น มีระยะเวลาที�กําหนดตามสญัญาตกลงกระทําการเทา่นั #น (โปรดพิจารณา สว่นที� 2 ข้อ 
2.7 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา)และเพื�อเป็นการสร้างความมั�นใจให้กบัผู้สนใจที�จะลงทนุในช่วงแรก
ของการดําเนินการของสินทรัพย์ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั #งแรก โดยหากกองทรัสต์สามารถมีผู้ เช่า
พื #นที�เพิ�มเติม และ/หรือปรับอตัราค่าเช่าได้ สว่นของผลกําไรจากการดําเนินงานที�แท้จริงของสินทรัพย์
จะเพิ�มขึ #นตามลาํดบัและสว่นของการรับประกนัผลกําไรจากการดําเนินงาน และหน้าที�ในการชําระค่า
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เช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะลดลงตามลําดบั แต่หากภายหลงัระยะเวลาที�กําหนดตาม
สญัญาดงักลา่ว กองทรัสต์ไม่สามารถมีผู้ เช่าพื #นที�เพิ�มเติมและ/หรือปรับอตัราค่าเช่าได้ ผลกําไรจาก
การดําเนินงานจะเป็นไปตามผลกําไรจากการดําเนินงานที�แท้จริงของสนิทรัพย์  

(2) การแต่งตั .งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

นิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะ บริษัทผู้จดัการกองทรัสต์ 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) ในฐานะ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของอาคารบาง

นา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
s) ความสัมพนัธ์ 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้มีอํานาจควบคมุของ บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ 
จํากดั โดยถือหุ้นทางตรงใน บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั ร้อยละ 99.99 

l)  มูลค่าของสิ�งตอบแทน ข้อตกลงและเงื�อนไขในการเข้าทาํรายการ 

ภายหลงัจากที�กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวแล้ว กองทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตั #ง 
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของอาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ โดยมี
สญัญา 3 ปี และคิดค่าตอบแทนที�ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับในจํานวน 2,000,000 บาทต่อปี 
หรือเทียบเทา่อตัราร้อยละ 7.98 ของรายได้รวม 

t) ความเห็นชอบของที�ปรึกษาทางการเงนิและผู้จัดการกองทรัสต์เกี�ยวกบัความสมเหตุสมผล
ของค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ที�ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการที�กองทรัสต์ได้แต่งตั #ง ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นผู้พัฒนา
อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และมีความเข้าในในตวัสินทรัพย์และลกัษณะพื #นที�เป็นอย่างดี มี
ความสมเหตุสมผล นอกจากนี # ค่าตอบแทนที�ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับที�จํานวน 2,000,000 
บาทตอ่ปี หรือเทียบเทา่อตัราร้อยละ 7.98 ของรายได้รวมสามารถเทียบเคียงได้กบัอตัราค่าธรรมเนียม
รวมสทุธิ (effective rate) ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกนัในตลาด ซึ�งมีอตัราค่าเฉลี�ย
สทุธิอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.90 – 11.73 จึงสามารถพิจารณาได้วา่มีความสมเหตสุมผล 

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

 SIRIP TCIF CPNCG CPTGF 
คา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บคา่เชา่  
(ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการสทุธิ) 

ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 4.0 ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 3.5 

คา่ธรรมเนียมเพื�อสร้างแรงจงูใจ  
(ของกําไรจากการดําเนินงานของ

ร้อยละ 5.75 - ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 2.35 
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 SIRIP TCIF CPNCG CPTGF 
อสงัหาริมทรัพย์) 
คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการ
สาธารณปูโภค (ของรายได้จากการ
ให้บริการระบบสาธารณปูโภค) 

- - - ร้อยละ 0.5 

คา่ธรรมเนียมการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (ของมลูคา่สนิทรัพย์
สทุธิ) 

- ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.23 ร้อยละ 0.3 

อัตราค่าธรรมเนียมบริหาร
อสังหาริมทรัพย์รวมสุทธิ (คาํนวณ
เป็นอตัราสุทธิของรายได้รวม) 

ร้อยละ
2.90(1) 

ร้อยละ
7.17(2) 

ร้อยละ 
8.10(2) 

ร้อยละ 
11.73(3) 

ที�มา (1) หนงัสือชี #ชวนสว่นข้อมลูโครงการ สว่นเอกสารแนบ รายงานประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ 
(v) รายงานประจําปี 2556 
(�) หนงัสือชี #ชวนสว่นข้อมลูโครงการ เอกสารแนบรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตอ่ข้อมลูทางการเงินตามสมมติ 

2.9 การกู้ยมืเงนิ 

กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัไม่ว่าจะมีการให้หลกัประกนัไว้ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยจะต้องปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์การกู้ ยืมเงิน หรือการก่อภาระผูกพนัตามที�กฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด หรือตามที�ระบุไว้ในสญัญา
ก่อตั #งทรัสต์ ทั #งนี # กองทรัสต์จะดําเนินการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนัได้แตเ่ฉพาะเพื�อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี # 

กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้แตเ่ฉพาะการกู้ยืมเงินเพื�อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี # 

�. ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่าซึ�งเป็นทรัพย์สนิหลกัเพิ�มเติม 

2. นํามาใช้ในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

3. นํามาใช้เพื�อการดแูล ซ่อมบํารุงรักษา พฒันาหรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือ ตกแต่งและจัดแบ่ง
พื #นที�ใช้สอยหรือพื #นที�ให้เช่าในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์มีสทิธิการเช่าให้
อยูใ่นสภาพดีและพร้อมนําไปจดัหาผลประโยชน์ 

4. ตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยู่แล้วซึ�งเป็นของกองทรัสต์หรือที�กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าเพื�อ
ประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

5. ชําระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

6. เหตจํุาเป็นอื�นใดตามที�ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรเพื�อบริหารจดัการกองทรัสต์และเป็นไปเพื�อประโยชน์ของ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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ทั #งนี # การกู้ ยืมเงินจะกระทําโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั และในกรณีที�เป็นการกู้ยืมเงิน
เพื�อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์มีกรรมสิทธิZ และ/หรือสิทธิการเช่าตามวตัถุประสงค์ที� 3 หรือเพื�อต่อเติม
หรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยู่แล้วที�กองทรัสต์มีกรรมสิทธิZ และ/หรือสิทธิการเช่าตามวตัถปุระสงค์ที� 4 
กองทรัสต์จะต้องคํานงึถึงกําหนดเวลาเช่าที�เหลอือยูต่ามสญัญาเช่า 

ในสว่นของอตัราสว่นการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ กองทรัสต์มีข้อจํากดัในการกู้ยืมเงินได้ไม่เกินอตัราสว่นร้อยละ 35 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ และในกรณีที�กองทรัสต์มีอนัดบัความนา่เชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุ
ได้ (Investment grade) มลูคา่การกู้ยืมจะไมเ่กินร้อยละ 60 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

เงื�อนไขพิเศษ 

กองทรัสต์อาจะเข้าทําสญัญาซื #อขายตราสารอนุพนัธ์ (Derivative) โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อป้องกันความเสี�ยง
(Hedging) จากอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign Exchange Rate Risk)และ/หรืออตัราดอกเบี #ย (Interest Rate Risk) ที�
เกิดขึ #นจากการกู้ ยืมเงินไม่ว่าทั #งจํานวนหรือบางส่วน เช่น กองทรัสต์อาจจะเข้าลงทุนทําสญัญา Swap อัตรา
ดอกเบี #ยกบัคูส่ญัญาที�เป็นธนาคารพาณิชย์เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากความไมแ่นน่อนของอตัราดอกเบี #ย 

การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการ
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี # 

1. การก่อภาระผูกพันซึ�งเกี�ยวเนื�องกับการทําข้อตกลงหลกัที�กองทรัสต์สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 และที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกันการ
ชําระเงินกู้ยืมตามสญัญานี # 

v. การก่อภาระผกูพนัที�เป็นเรื�องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเรื�องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนั #น 

วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนั  

กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั และปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนั ดงัตอ่ไปนี # 

1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพนั จากนั #น
นําเสนอตอ่ทรัสตีเพื�อพิจารณาอนมุตัิเป็นกรณีไป 

2. ทรัสตีเป็นผู้ลงนามผูกพนักองทรัสต์ในการเข้าทําสญัญาเพื�อกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัเหนือทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ 

3. กรณีที�กองทรัสต์ต้องนําทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการกู้ยืมเงินอนัเป็นการก่อภาระผกูพนัใหม่
เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ การให้หลักประกันดังกล่าวกองทรัสต์ต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 
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ทั #งนี # กองทรัสต์ไมต้่องได้รับอนมุตัิโดยมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หากเป็นกรณีการให้หลกัประกนัที�มีอยู่แล้วหรือ
การเพิ�มวงเงินหลกัประกนัให้แก่ผู้ ให้กู้หรือเจ้าหนี #รายเดิมจากหลกัประกันที�มีอยู่แล้วตามที�ได้ระบุไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือหนงัสือชี #ชวน หรือกรณีที�ผู้ ให้กู้หรือเจ้าหนี #รายเดิมโอนสิทธิ
เรียกร้องตามสญัญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หลกัประกนัที�มีอยูแ่ล้วแตเ่ดิมให้แก่ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้องซึ�งเป็นผู้ ให้กู้
หรือเจ้าหนี #รายใหม ่

4. กรณีที�กองทรัสต์กู้ ยืมเงินเพื�อการดูแล ซ่อม บํารุงรักษา พัฒนาหรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือ 
ตกแต่งและจัดแบ่งพื +นที�ใช้สอยหรือพื +นที�ให้เช่าในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ที�
กองทรัสต์มีสทิธิการเช่า หรือตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยู่แล้วซึ�งเป็นของกองทรัสต์หรือที�
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า หรือตกแต่งและจัดแบ่งพื #นที�ใช้สอยหรือพื #นที�ให้เช่า เพื�อประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องคํานงึถึงกําหนดเวลาเช่าที�เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าด้วย 

การกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนักบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตี 

กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงิน โดยการขอสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน หรือเข้าทําสญัญาที�มีลกัษณะเป็นการกู้ยืม ก่อภาระ
ผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ/หรือ ทําธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของทรัสตีได้ตาม
หลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และคําสั�งที�เกี�ยวข้องอื�นใดที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

(1) สรุปสาระสาํคัญของสัญญากู้ยมืเงนิและรายละเอียดการวางหลกัประกันการกู้ยมืเงนิ 

ในการลงทนุครั #งแรกของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะใช้แหลง่เงินทนุสว่นหนึ�งจากการกู้ยืมเงิน โดยกองทรัสต์จะ
เข้าทําสญัญาเงินกู้ กับสถาบันการเงิน และ/หรือนิติบุคคลอื�นใด ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 505 ล้านบาท 
สําหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สิน และ/หรือสําหรับค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และวงเงินสินเชื�อหมนุเวียน
ประเภทตา่งๆ  รวมถึง วงเงินเบิกเงินเกินบญัชี (O/D) ในวงเงินจํานวนไมเ่กิน 30 ล้านบาท เพื�อใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียน โดยข้อกําหนดและเงื�อนไขของการกู้ยืมเงินดงักลา่วจะเป็นไปตามที�กําหนดในสญัญาเงินกู้และ/
หรือเอกสารทางการเงินที�เกี�ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเบื #องต้นดงัตอ่ไปนี # 

ผู้ให้กู้  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) และ/หรือนิติบคุคลอื�นใด 

ผู้กู้   ทรัสตีกระทําการในนามทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการ
เช่า ดบับลวิเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

วงเงนิกู้ - วงเงินที� 1: วงเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวนไม่เกิน 505 ล้านบาท เพื�อการ
ลงทนุซื #อทรัพย์สินหลกัครั #งแรก และ/หรือค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และ/
หรือ 

- วงเงินที� 2: วงเงินสนิเชื�อหมนุเวียนประเภทตา่งๆ  รวมถึง วงเงินเบิกเงินเกิน
บญัชี (O/D) จํานวนไมเ่กิน 30 ล้านบาท เพื�อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
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ประเภทอัตราดอกเบี .ย อตัราดอกเบี #ยลอยตวั  

อัตราดอกเบี .ย  - วงเงินที� 1: ไมเ่กินอตัราดอกเบี #ย MLR – 1.5  

- วงเงินที� 2: ไมเ่กินอตัราดอกเบี #ย MOR – 2.0 

อนึ�ง “อตัราดอกเบี #ย MLR” หมายถงึ อตัราดอกเบี #ยลกูค้ารายใหญ่ชั #นดี 
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารพาณิชย์ 4 แหง่ (Minimum Loan 
Rate, “MLR”) อนัได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิร จํากดั 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) และ “อตัราดอกเบี #ย MOR” หมายถึง อตัราดอกเบี #ยลกูค้ารายใหญ่
ชั #นดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี ของธนาคารผู้ให้กู้  (Minimum Overdraft Rate, 
“MOR”) 

การชาํระดอกเบี .ย ชําระรายไตรมาส  

ระยะเวลาชาํระคืน
เงนิกู้ 

วงเงินที� 1:  

ระยะเวลารวมไม่เกิน 12 ปี เว้นแต่กรณีที�มีการชําระหนี #เงินกู้ คืนก่อนกําหนด
หรือกรณีตามที�ระบใุนสญัญาเงินกู้   โดยได้รับการยกเว้นการชําระคืนเงินต้น
ในช่วง 5 ปีแรก และชําระคืนเงินต้นบางสว่นก่อนวนัครบกําหนดอายตุามที�
ระบใุนสญัญาเงินกู้  วงเงินที� 2 

- ระยะเวลารวมไม่เกิน 12 ปี โดยมีการพิจารณาทบทวนวงเงินหรือต่อ
ระยะเวลาทกุปี รายละเอียดการชําระคืนและกําหนดชําระคืนทั #งจํานวน 
ตามที�ระบใุนสญัญาเงินกู้  และ/หรือเอกสารทางการเงินที�เกี�ยวข้อง 

หลักประกันการกู้ยมื 1. การจํานองที�ดิน และสิ�งปลกูสร้างต่างๆ ในโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั 
บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ที�กองทรัสต์ลงทนุครั #งแรก 

2. การโอนสิทธิในสญัญาเช่าที�ดิน และการจํานองสิ�งปลกูสร้างต่างๆ ใน
โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ที�กองทรัสต์ลงทนุครั #งแรก 

3. การโอนสิทธิในกรมธรรม์ประกันภัย และสลกัหลังให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์แตเ่พียงผู้ เดียวและผู้ เอาประกนัภยัร่วม และ/หรือลกัษณะอื�น
ใดที�กองทรัสต์และผู้ให้กู้ กําหนด  

4. การโอนสทิธิอยา่งมีเงื�อนไขในสญัญาเช่าและบริการของผู้ เช่าทั #งที�มีอยู่ใน
ปัจจบุนัและที�จะมีในภายหน้าตามที�คูส่ญัญาจะกําหนด 

5. ข้อตกลงที�เกี�ยวข้องกบัสญัญาตกลงกระทําการ  

6. การโอนสทิธิอยา่งมีเงื�อนไขในสญัญาบริหารจดัการอาคาร เอสเจ อินฟินิท 
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วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ สญัญาแต่งตั #งตวัแทนแต่เพียงผู้ดียว โครงการ 
เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ และ/หรือสญัญาแต่งตั #งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ โครงการบางนาบิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

7. การโอนสทิธิอยา่งมีเงื�อนไขในบญัชีเงินฝาก 

8. หลักประกันการกู้ ยืมอื�นๆ (ถ้ามี) ตามที�กองทรัสต์และผู้ ให้กู้ อาจจะ
กําหนดในสญัญาเงินกู้  

นอกเหนือจากเงื�อนไขที�ระบขุ้างต้น ข้อกําหนดและเงื�อนไขอื�นๆ เกี�ยวกับ
การให้หลกัประกนัการกู้ยืมนี #ให้เป็นไปตามเงื�อนไขในสญัญาเงินกู้   และ/
หรือเอกสารทางการเงินที�เกี�ยวข้อง 

ข้อตกลงหลกัของ 

ผู้กู้  

ข้อตกลงหลกัตา่งๆของผู้กู้ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงข้อตกลงดงัตอ่ไปนี # 

1. ข้อปฏิบตัิทางการเงินตามที�กําหนดในสญัญาเงินกู้ และ/หรือเอกสารทาง
การเงินเกี�ยวข้อง 

2. จะไมก่่อภาระผกูพนัทางการเงินใดๆ 

3. จะไมก่่อภาระผกูพนัอื�นใดเหนือทรัพย์สนิที�เป็นหลกัประกนัให้แก่ผู้ให้กู้  

4. ในกรณีที�ผู้กู้ จะทําสญัญาให้เช่าพื #นที�ที�มีอายุสญัญามากกว่า 3 ปี และมี
ขนาดพื #นที�มากกว่า 900 ตารางเมตรผู้ กู้ จะต้องปฏิบัติตามที�กําหนดใน
สญัญาตา่งๆที�เกี�ยวข้อง 

5. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท จะ
ดํารงสดัส่วนการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ทั #งหมดที�ออกและเสนอขาย ตลอดระยะเวลาของ
สญัญาเงินกู้ นี #  

6. กรณีที�ผู้กู้ ผิดสญัญาในสญัญาเงินกู้ อื�นใดกบัผู้ ให้กู้ อื�น ให้ถือว่าเป็นการผิด
สญัญาเงินกู้ นี #ด้วย 

7. ผู้ กู้ จะต้องดํารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี #สินที�มีภาระดอกเบี #ยต่อ
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 35 บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล 
เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั ตกลงเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ตลอดอายสุญัญา
เงินกู้ นี #  

8. ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะดํารงสดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ดบับลิว
เอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทนุจด
ทะเบียนทั #งหมดที�ชําระแล้วของบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจ
เม้นท์ จํากดั ตลอดอายสุญัญาเงินกู้ นี # 
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9. การจําหน่ายสินทรัพย์ใดๆ จะต้องเป็นไปตามที�กําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้   
และ/หรือเอกสารทางการเงินที�เกี�ยวข้อง 

10. สดัสว่นการเช่าพื #นที�อาคารสาํนกังานจะต้องเป็นไปตามที�กําหนดในสญัญา
เงินกู้  และ/หรือเอกสารทางการเงินที�เกี�ยวข้อง 

11. ข้อตกลงอื�นๆ (ถ้ามี) ตามที�กองทรัสต์และผู้ ให้กู้อาจจะกําหนดในสญัญา
เงินกู้  

ค่าธรรมเนียมการชาํระ
หนี .ก่อนครบกาํหนด 

ไมเ่กินร้อยละ 3.0 ของจํานวนหนี #ที�ชําระก่อนครบกําหนด และอาจมีคา่ใช้จ่ายอื�น
ใดอีกหากชําระหนี #ก่อนครบกําหนดไม่ตรงกบัวนัชําระดอกเบี #ยของงวดดอกเบี #ย
แตล่ะงวด ทั #งนี #ตามเงื�อนไขในสญัญาเงินกู้  

อยา่งไรก็ดี เว้นแตใ่นกรณีที�มีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของหน่วยงานอื�นที�มีอํานาจ
หน้าที� ประกาศกําหนดห้ามมิให้กองทรัสต์กู้ยืมเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตี  กองทรัสต์อาจมีการ
กู้ยืมเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตี ซึ�งบริษัทฯ เห็นวา่การกู้ยืมเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตี
นั #น ไมไ่ด้ก่อให้เกิดผลเสยีตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

นอกเหนือจากการกู้ ยืมเพื�อการลงทุนในทรัพย์สินครั #งแรกตามที�ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี # ในอนาคต
ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณากู้ยืมเพิ�มเติมเพื�อเข้าลงทนุในทรัพย์สินอื�นที�ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร
และก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยกระบวนการพิจารณาเข้าลงทนุในทรัพย์สิน
เพิ�มเติมนั #นจะเป็นไปตามที�ระบุไว้ในสญัญาก่อตั #งทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอนาคต เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที�สานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศกําหนด และเป็นการลงทนุเพื�อประโยชน์ของทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) ประโยชน์ของการกู้ยมืเงนิของกองทรัสต์ต่อผู้ลงทุน 

ผู้ก่อตั #งทรัสต์มีความเห็นวา่การกู้ยืมเงินเพื�อใช้สาํหรับการลงทนุในทรัพย์สินที�ทรัสต์จะเข้าลงทนุครั #งแรกนั #น
จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เนื�องจากเป็นการบริหารโครงสร้างทางการเงินเพื�อให้ผลตอบแทนเพิ�ม
สงูขึ #นโดยการกู้ยืมเงินจะสามารถชว่ยลดต้นทนุทางการเงินได้ในระดบัหนึ�งซึ�งดีกวา่การระดมทนุจากผู้ลงทนุ
เพื�อมาลงทนุทั #งหมด อนึ�ง สดัสว่นการกู้ยืมเงินต่อสว่นทนุนั #นจะไม่เกินที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั #งทรัสต์และผู้
ก่อตั #งทรัสต์จะคํานงึถึงการบริหารความเสี�ยงของการกู้ยืมเงินด้วย นอกจากนี # อตัราดอกเบี #ยและเงื�อนไขการ
กู้ ยืมเงินที�ทรัสต์ได้รับการเสนอในครั #งนี #อยู่ในเกณฑ์ที�ใกล้เคียงกับเงื�อนไขการกู้ ยืมของลูกค้าชั #นดีของ
ธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่ในประเทศ ซึ�งจะตํ�ากวา่ต้นทนุทางการเงินในสว่นของทนุอยา่งมีนยัสาคญั รวมทั #ง
วงเงินที�ทรัสต์ได้รับยงัมีระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินต้นยาวถึง 5 ปี และมีระยะเวลาการกู้ยืมเงินและ
การชําระคืนเงินต้นยาวรวมไม่เกิน 12 ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�ทรัสต์ได้รับข้อเสนอในการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์อื�นที�มีข้อกําหนดและเงื�อนไขที�ดีกว่าในปัจจุบนั เช่น อตัราดอกเบี #ยตํ�ากว่า ระยะเวลาการ
ชําระคืนเงินกู้ยาวนานกวา่ เป็นต้น ผู้ก่อตั #งทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการใช้เงินกู้ยืมจากข้อเสนอดงักลา่ว โดยผู้
ก่อตั #ง ทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบถึงการเปลี�ยนแปลงก่อนการใช้วงเงินดงักลา่ว 
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3. ข้อพพิาทหรือข้อจาํกดัในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ 

ไมม่ี 
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4. การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

4.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด (“WHAREM”) ในฐานะผู้ ก่อตั 2งทรัสต์และผู้ จัดการ
กองทรัสต์ (REIT Manager) มีนโยบายในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที�ทรัสต์จะลงทนุครั 2งแรก ซึ�งได้แก่  
1) กรรมสิทธิCในที�ดินและอาคารสํานกังานโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ 2) สิทธิการเช่า
ระยะยาวในที�ดินและกรรมสทิธิCในอาคารสาํนกังานโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ดงันี 2 

• การบริหารทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดย
เปรียบเทียบกบังบประมาณประจําปีรวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีต เพื�อให้กองทรัสต์ได้รับกําไร
จากการดําเนินงาน หากผลประกอบการของกองทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ ผู้จดัการกองทรัสต์
จะวิเคราะห์เพื�อหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงาน เพื�อให้สามารถบรรลเุป้าหมายที�
คาดการณ์ 

• การกําหนดคา่เช่าให้เหมาะสม 

• การพฒันาประสทิธิภาพการดําเนินงาน พร้อมทั 2งควบคมุคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

• การเพิ�มศักยภาพของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนโดยการดูแลรักษาพื 2นที�ของโครงการและพัฒนา
ปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สนิ 

ทั 2งนี 2 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะนําทรัพย์สินดงักล่าวออกให้เช่า โดยในเบื 2องต้นจะแต่งตั 2ง บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
(ประเทศไทย) จํากดั (“CBRE”) ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) และเป็นนายหน้า (Agency) 
ในการจดัหาผู้ เช่าในโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และแต่งตั 2งดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ให้
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ในโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตามลําดบั ตาม
นโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์  

จากรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ที�ได้กล่าวไปแล้ว รายได้และกระแสเงินสดหลกัที�กองทรัสต์จะได้รับจากการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุครั 2งแรกได้แก่ รายได้คา่เช่าพื 2นที�อาคารสาํนกังาน และรายได้คา่เช่าพื 2นที�
เชิงพาณิชย์ โดยจะแบง่ออกเป็นสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ซึ�งสว่นใหญ่เป็นสญัญาเช่ามาตรฐานระยะเวลา 3 ปี 
ซึ�งมีการกําหนดคา่เชา่แบบคงที�ตลอดสญัญาเช่า ในสว่นของสญัญาเช่าระยะยาวกวา่ 3 ปี ซึ�งมีใช้กบัผู้ เชา่เพียงไมกี่�
รายนั 2น จะมีการขึ 2นคา่เช่าเป็นลาํดบัขั 2นระหวา่งช่วงอายสุญัญา 

อยา่งไรก็ดี กองทรัสต์จะยินยอมให้ผู้จดัการกองทรัสต์ใช้พื 2นที�ในโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
เป็นที�ตั 2งของสาํนกังานของผู้จดัการกองทรัสต์และเป็นสถานที�ประชมุตา่งๆ ในกิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยไม่
เรียกเก็บคา่ใช้สถานที� คา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายใดๆ จากผู้จดัการกองทรัสต์ 
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4.2 ข้อมูลเกี(ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจแต่งตั 2ง บุคคลอื�นที�เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื�อทําหน้าที�ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ที�เป็นทรัพย์สนิของกองทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ ทั 2งนี 2 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที�มี
ความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นที�ได้รับมอบหมาย และมีบคุลากรที�มีความรู้และประสบการณ์
ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกิดขึ 2นจากการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าบํารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั 2งนี 2 
ผู้จดัการกองทรัสต์มีสทิธิเปลี�ยนแปลงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ โดยหากมีการแตง่ตั 2งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ราย
ใหมน่อกเหนือไปจากที�ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี 2 ผู้จดัการกองทรัสต์จะแจ้งการแตง่ตั 2งให้ทรัสตีทราบ  

ทั 2งนี 2 สําหรับทรัพย์สินหลกัที�ทรัสต์จะลงทุนครั 2งแรก ในเบื 2องต้นผู้จดัการกองทรัสต์จะแต่งตั 2งบริษัท ซีบี ริชาร์ด 
เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
และบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการบางนา บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ โดยมีรายละเอียดของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แตล่ะราย ดงันี 2 

บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด – ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ 

บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นบริษัทที�ปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์ระดบัสากลแห่งแรกที�เปิด
ให้บริการแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร ซึ�งก่อตั 2งขึ 2นในวนัที� 9 มิถุนายน 2531 โดยมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระ
แล้ว ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 20.0 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อเป็นนายหน้า ตัวแทนและให้
คําปรึกษาเกี�ยวกบัการซื 2อขายและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และการบริหารจดัการทรัพย์สิน การประเมินราคา และ
วิจยัทรัพย์สนิ  

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) – ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ 

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งได้ก่อตั 2งขึ 2นในวนัที� 25
กนัยายน 2550 โดยมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ณ สิ 2นงวดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 963.89 ล้าน
บาท และได้มีการจําหนา่ยหุ้นเพิ�มทนุในชว่งไตรมาสที� 1 ปี 2558 ทําให้มีทนุจดทะเบียน ณ สิ 2นงวดวนัที� 31 มีนาคม 
2558 จํานวน 1,431.23 ล้านบาท และมีทนุเรียกชําระแล้ว จํานวน 1,314.40 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์ในการให้
เช่าโรงงาน คลงัสนิค้า และอสงัหาริมทรัพย์อื�น และขายอสงัหาริมทรัพย์  

(1) ค่าตอบแทนที(จะได้รับจากกองทรัสต์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากกองทรัสต์ โดยเป็นไปตามที�กําหนดไว้ในสว่นที� 2 ข้อ 
11 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
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(2) ความสัมพันธ์เชิงการถอืหุ้นหรือความเกี(ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องกับผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยดับบลิวเอชเอ  
คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยถือหุ้นในผู้จดัการกองทรัสต์คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั 2งหมดของบริษัทดงักลา่ว  

(3) กลไกหรือมาตรการที(ใช้ในการกํากับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื(อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์ 

เนื�องจากดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
เป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ตามความสมัพนัธ์เชิงการถือหุ้นกบัผู้จดัการกองทรัสต์ตามที�
ได้ระบไุว้ข้างต้น ดงันั 2น เพื�อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์ ในกรณีที�จะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะมี
การดําเนินการตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ดงันี 2 

1) เงื�อนไขและข้อกําหนดทั�วไปของกองทรัสต์ในการเข้าทําธุรกรรมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มดีงัตอ่ไปนี 2 

• ในการทําธุรกรรม จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั 2งทรัสต์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง
และเป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์ 

• ธุรกรรมที�กองทรัสต์จะทํากับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นธุรกรรมที�ใช้ราคาที�มีความ
สมเหตสุมผลและเป็นธรรม 

• บคุคลที�มีส่วนได้เสียกับการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพิจารณาและตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรม 

• การคิดคา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้อง
ใช้ราคาและอตัราที�เป็นธรรมและมีความสมเหตสุมผล 

2) การอนุมตัิการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องผ่านการดําเนินการตาม
ขั 2นตอนดงัตอ่ไปนี 2 

• ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามสญัญาก่อตั 2งทรัสต์และกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง 

• ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมลูค่าเกินกว่า 1 (หนึ�ง)ล้านบาท หรือตั 2งแต่ร้อยละ 0.03 (ศนูย์จุดศนูย์
สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
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• ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมลูค่าตั 2งแต่ 20 (ยี�สิบ) ล้านบาทขึ 2นไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั 2งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ทั 2งนี 2 ในกรณีที�ธุรกรรมที�กองทรัสต์ทํากับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
ทรัพย์สินหลกั การคํานวณมลูค่าจะคํานวณตามมลูค่าการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ทั 2งหมด
ของแตล่ะโครงการที�ทําให้โครงการนั 2นๆ พร้อมจะหารายได้ซึ�งรวมถึงทรัพย์สินที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการ
นั 2นด้วย 

3) นโยบายการทํารายการกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• การทําธุรกรรมประเภทตา่งๆ ระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะต้องกระทําภายใต้
เงื�อนไขที�มีความเป็นธรรมและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเงื�อนไขและข้อกําหนดตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

• นอกจากนี 2 กองทรัสต์จะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัธุรกรรมที�ทํากบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั 2งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ที�
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีและในรายงานประจําปีของกองทรัสต์ด้วย 

4) แนวทางการกํากับดูแล เพื�อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเนื�องมาจาก
อสังหาริมทรัพย์อื�นภายใต้การจัดการของผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที�อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

เนื�องจาก โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ เป็นสว่นหนึ�งโครงการอาคารสาํนกังาน (Office Farm) 
ซึ�งทางดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ในฐานะเจ้าของทรัพย์สนิหลกัและในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
กําลงัดําเนินการพัฒนาอาคารสํานักงานเพิ�มเติมบนพื 2นที�ด้านหลงัอาคาร โดยคาดการณ์ว่าจะใช้
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4-5 ปี ดังนั 2น เมื�อโครงการแล้วเสร็จ จึงอาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจดัหาผู้ เช่าระหว่างอาคารสํานกังานที�กองทรัสต์เข้าลงทุนและอาคารสํานกังานที�
พฒันาขึ 2นใหมไ่ด้ ดงันั 2น เพื�อเป็นการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์นั 2น  
บริษัทฯ และดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้ตกลงในสญัญาตกลงกระทําการดงัตอ่ไปนี 2 

• ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะไม่ติดต่อ ชกัจูง หรือดําเนินการใดๆ เพื�อให้ผู้ เช่าพื 2นที�ในโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ เลกิสญัญาเช่าเพื�อมาเช่าพื 2นที�ในโครงการขยายแทน  

• ในการจดัหาผู้ เช่าเพื�อเช่าพื 2นที�ในโครงการขยายดงักลา่ว ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงจะไม่
เป็นผู้ดําเนินการดงักลา่วเอง แตจ่ะวา่จ้างตวัแทนหรือนายหน้า (Agency) เพื�อเป็นผู้จดัหาผู้ เช่าใน
โครงการขยาย เช่นเดียวกับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ที�ทางดับบลิวเอชเอ  
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คอร์ปอเรชั�น จะจดัให้มีการแตง่ตั 2งบคุคลใดๆ เป็นตวัแทนหรือนายหน้า (Agency) เพื�อเป็นผู้จดัหา
ผู้ เช่า เพื�อเป็นการบริหารจดัการลดความเสี�ยงที�จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ ที�จะ
ได้รับการแต่งตั 2งตวัแทนหรือนายหน้า (Agency) จะไม่เฉพาะเจาะจงเป็นตวัแทนหรือนายหน้า
หลกัรายใดรายหนึ�ง  ในกรณีที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะตั 2งแตง่ตวัแทนหรือนายหน้าหลกัราย
ใดรายหนึ�งให้มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการจดัหาผู้ เช่า ผู้ ที�ได้รับการแตง่ตั 2งเป็นตวัแทนหรือนายหน้า
หลกัดงักลา่วจะต้องไม่เป็นตวัแทนหรือนายหน้าหลกัที�มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการจดัหาผู้ เช่าใน
โครงการขยาย  ในกรณีที�กองทรัสต์ลงทนุในโครงการขยายแล้ว ตวัแทนหรือนายหน้าหลกัรายใด
รายที�มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการจดัหาผู้ เช่าในโครงการบางนาและโครงการขยาย จะเป็นบคุคล
เดียวกนัก็ได้ แตท่ั 2งนี 2 ไมร่วมถึงพื 2นที�เช่าในโครงการขยายในสว่นที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น และ/
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะเป็นผู้ เช่าเอง 

4.3 การรับประกันรายได้ 

เพื�อสร้างความมั�นใจให้ผู้ลงทุนในกองทรัสต์ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงที�จะรับประกันกําไรจากการ
ดําเนินงานขั 2นตํ�า  ที�กองทรัสต์จะได้รับจากสินทรัพย์แต่ละโครงการ โดยมีรายละเอียดกําไรจากการดําเนินงานขั 2น
ตํ�า ดงันี 2 

(1) โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ – กําไรจากการดําเนินงานขั 2นตํ�า ที�ดบับลวิเอชเอ  
คอร์ปอเรชั�น ตกลงรับประกนัตามสญัญาตกลงกระทําการ เป็นระยะเวลา 9 ปี นบัตั 2งแตว่นัที�กองทรัสต์เข้า
ลงทนุในทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 2 

โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
กาํไรจากการดาํเนินงานขั 8นตํ(า 

(ล้านบาท) 
ตั 2งแตว่นัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ ถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 
2559 โดยหากกองทรัสต์เข้าลงทนุภายหลงัวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 
2558 วงเงินรับประกนัจะลดลงตามสดัสว่น 81.06 
1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 31 มีนาคม 2560 136.55 
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม 2561 138.53 
1 เมษายน พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม 2562 145.18 
1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม 2563 146.39 
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม 2564 146.61 
1 เมษายน พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม 2565 154.16 
1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม 2566 154.05 
1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 31 มีนาคม 2567 153.96 
ตั 2งแต่วนัที� m เมษายน พ.ศ. 2567 จนถึงวนัที�ครบ 9 ปี นบัแต่วนัที�
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน โดยหากกองทรัสต์เข้าลงทุน
ภายหลงัวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกนัจะเพิ�มขึ 2น

64.14 
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โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
กาํไรจากการดาํเนินงานขั 8นตํ(า 

(ล้านบาท) 
ตามสดัสว่น 

 (2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ – กําไรจากการดําเนินงานขั 2นตํ�า ที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลง
รับประกนัตามสญัญาตกลงกระทําการ เป็นระยะเวลา 6 ปี นบัตั 2งแตว่นัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ โดย
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 2 

โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
กาํไรจากการดาํเนินงานขั 8นตํ(า 

(ล้านบาท) 
ตั 2งแต่วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน ถึงวันที� 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 โดยหากกองทรัสต์เข้าลงทนุภายหลงัวนัที� 1 กนัยายน 
พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกนัจะลดลงตามสดัสว่น 14.42 
1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 31 มีนาคม 2560 24.06 
1 เมษายน พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม 2561 24.17 
1 เมษายน พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม 2562 24.64 
1 เมษายน พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม 2563 24.82 
1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม 2564 24.87 
ตั 2งแตว่นัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวนัที�ครบ 6 ปี นบัแต่วนัที�
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน โดยหากกองทรัสต์เข้าลงทุน
ภายหลงัวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกนัจะเพิ�มขึ 2น
ตามสดัสว่น 

10.79 

ทั 2งนี 2 ในทกุๆ สิ 2นงวดเวลาที�กําหนดในแตล่ะปี หากกําไรจากการดําเนินงานตามจริงจากสนิทรัพย์ชิ 2นใด ตํ�ากวา่
กําไรจากการดําเนินงานขั 2นตํ�าซึ�ง ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงรับประกนัให้ไว้กบักองทรัสต์ ดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น ตกลงที�จะรับผิดชอบและชําระสว่นต่างระหว่างกําไรจากการดําเนินงานตามจริงและกําไรจาก
การดําเนินงานขั 2นตํ�าให้แก่กองทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามงวดการจ่ายและตามรายละเอียดที�ระบใุนสญัญาตก
ลงกระทําการ ในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา 

โดยกําไรจากการดําเนินงานข้างต้น หมายถึง รายได้จากการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์เข้า
ลงทุนครั 2งแรก เช่น ค่าเช่าและค่าบริการ ค่านํ 2า ค่าไฟ ค่าที�จอดรถยนต์ ค่าบริการอื�นๆ เป็นต้น ตามบญัชีที�
ปรากฏในงบรายไตรมาสของกองทรัสต์ที�ผ่านการสอบทานจากผู้ สอบบัญชีหรืองบการเงินประจําปีของ
กองทรัสต์ที�ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว (แล้วแตก่รณี) ไมร่วมดอกเบี 2ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี 2ยรับ
อนัเกิดจากการที�ผู้ เช่าผิดนดั และ กําไรจากการนําเงินทนุไปลงทนุ ปรับปรุงด้วยการหกัจํานวนเงินรายได้จาก
การดําเนินงานของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือโครงการบางนาที�ผู้ เช่าผิดนดัชําระ
และ  การรับรู้รายได้เพื�อให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามที�กําหนดในสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 
ลบด้วย จํานวนรวมของ (ก) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 



ส่วนที� 2 หน้า 177 

หรือโครงการบางนา (แล้วแต่กรณี) (ข) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และค่าตวัแทนหรือนายหน้า 
(Agency) เพื�อจดัหาผู้ เช่า (ค) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (Maintenance Expense) (ง) ค่าภาษี
โรงเรือน และภาษีป้าย (จ) คา่ใช้จ่ายประกนัภยัความเสี�ยงภยัทรัพย์สนิ (All Risk Insurance) ประกนัภยัความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกันภยัธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) และ(ฉ) ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกิดขึ �นจากการดําเนินการตามปกติของโครงการเอสเจ 
อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (แล้วแต่กรณี) ซึ�งไม่ใช่เป็น
คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นโดยเฉพาะเนื�องจากเป็นทรัพย์สนิที�กองทรัสต์เข้าลงทนุ ทั 2งนี 2 คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี 2จะไมนํ่ามา
หกัออกจากรายได้จากการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์เข้าลงทนุครั 2งแรก (1) คา่ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ค่าผู้สอบบญัชี ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบัการรับและดํารงหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายอื�นใดที�จะต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั คา่ธรรมเนียมในการออกเช็คหรือโอนเงินประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รวม
ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื�นใดที�หากกองทรัสต์มิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายดงักล่าว (2) 
รายการกําไรหรือขาดทนุทางบญัชีที�ยงัไมรั่บรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สนิ (3) ค่าใช้จ่ายที�จดัเป็นค่าใช้จ่าย
ฝ่ายทนุ (Capital Expenditure) (4) ต้นทนุทางการเงินของกองทรัสต์ รวมทั 2งดอกเบี 2ยจ่าย (5) การจ่ายชําระ
คืนเงินต้นตามที�ระบใุนสญัญาเงินกู้  (6) คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการจดัการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมทั 2งการตั 2งที�
ปรึกษาตา่งๆ ของกองทรัสต์ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินเรื�องดงักลา่ว (7) คา่เผื�อหนี 2จะสญู และ (8) ค่าใช้จ่ายใน
การดแูลทรัพย์สนิในสว่นที�ไมเ่ป็นสาระสาํคญั สาํหรับโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ เท่านั 2นและตราบ
เทา่ที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (ตามที�
นิยามไว้ในสญัญาแต่งตั 2งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์) ซึ�งดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการดงักลา่วตกลงที�จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่ว 
(โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา) 

4.4 การประมูลทรัพย์สินที(กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั8งแรก 

นอกจากการลงทนุในทรัพย์สนิเพื�อสร้างผลตอบแทนที�สมํ�าเสมอจากรายได้คา่เชา่แล้ว บริษัทฯ มีความประสงค์ที�จะ
สร้างโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินที�ทรัสต์จะเข้าลงทุนครั �งแรกที�มีโอกาสเพิ�ม
มูลค่าในอนาคตจากหลายปัจจัย เช่น การปรับตัวขึ �นของราคาที�ดิน และ/หรือผลประกอบการที�ดีขึ �นของ
อตุสาหกรรมอาคารสํานกังานให้เช่า โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีการประมลูขายทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั �ง
แรกในทกุๆ รอบ 8 ปีนบัจากวนัที�กองทรัสต์ลงทนุ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาแต่งตั �งผู้ ที�มีความเชี�ยวชาญ
ด้านอสงัหาริมทรัพย์ เป็นตวัแทนในการจดัการประมลูขายเพื�อคดัเลอืกผู้ประมลูที�สามารถเสนอราคาและเงื�อนไขที�
ดีที�สดุ เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและทรัสตีพิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื�อ
ลงความเห็นต่อไป ทั �งนี � ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซื �อ ทางผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีผู้
ประเมินราคาอิสระ ทําการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที�เสนอขาย เพื�อใช้เป็นราคาอ้างอิงในการพิจารณา ตาม
หลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด    
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อนึ�ง กระบวนการประมลูทรัพย์สนิดงักลา่วไมไ่ด้เป็นการจํากดัสทิธิของกองทรัสต์ในการจําหนา่ยทรัพย์สินก่อนครบ
กําหนด 5 ปี หรือพิจารณาโอกาสอื�นในการจําหนา่ยทรัพย์สนิ เช่น ในกรณีที�กองทรัสต์หรือบริษัทฯได้รับข้อเสนอที�มี
เงื�อนไขที�น่าพอใจจากบคุคลอื�น หรือในกรณีใดๆ ที�กองทรัสต์สามารถสร้างผลตอบแทนที�ดีให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ผา่นการจําหนา่ยทรัพย์สนิได้ 
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5. ประมาณการกาํไรขาดทุนของกองทรัสต์สาํหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน 

5.1 งบกําไรขาดทุนที(คาดคะเนตามสมมติฐานของทรัสต์ สาหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที(  1 
มกราคม 2559 ถงึวันที( 31 ธันวาคม 2559  

ข้อมูลที�ระบใุนหวัข้อนี 2ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นข้อมูลในลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต 
(Forward-Looking Statement) โดยข้อมลูดงักลา่วอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการที�ระบอุยู่ในเอกสารแนบ 3 
และอยูภ่ายใต้ความเสี�ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ�งอาจทําให้ผลที�เกิดขึ 2นจริงแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั
จากที�ประมาณการไว้ ทั 2งนี 2 ข้อมูลในส่วนนี 2ไม่ควรถูกพิจารณาเป็นคํารับรอง คํารับประกัน หรือการคาดการณ์
ภายใต้สมมติฐานที�ถกูต้องของผู้จดัการกองทรัสต์ และที�ปรึกษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการ
ดงักลา่วจะบรรลผุลหรือน่าจะบรรลผุล เนื�องจากข้อมลูดงักลา่วจดัทําบนสมมติฐานในช่วงที�จดัทารายงานข้อมูล
ทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเทา่นั 2น 

รายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้หรือผลประโยชน์
ตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ปรากฏในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี 2 ประมาณการกําไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะไมไ่ด้รับการปรับปรุงสําหรับเหตกุารณ์ใดๆ ที�เกิดขึ 2นภายหลงั
วนัที�ของเอกสารฉบบันี 2  

ข้อมลูในสว่นนี 2อยู่ภายใต้สมมติฐานหลายประการ ซึ�งแม้จะมีการระบตุวัเลข ซึ�งผู้จดัการกองทรัสต์ และที�ปรึกษา
ทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตสุมผล ณ วนัที�จดัทํางบกําไรขาดทนุที�คาดคะเนตามสมมติฐาน แต่สมมติฐาน
และการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี�ยงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขนัที�
สําคัญจํานวนมาก ซึ�งผู้ จัดการกองทรัสต์ และที�ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั 2ง ยังตั 2งอยู่บน
สมมติฐานเกี�ยวกบัการตดัสนิใจทางธุรกิจในอนาคตที�อาจเปลี�ยนแปลงได้ ดงันั 2น ผู้จดัการกองทรัสต์ และที�ปรึกษา
ทางการเงินจึงไมส่ามารถรับรองได้วา่ประมาณการดงักลา่วจะเกิดขึ 2นจริง ดงันั 2น ข้อมลูทางการเงินที�คาดการณ์ใน
เอกสารฉบบันี 2อาจแตกต่างจากผลที�เกิดขึ 2นอย่างมีนยัสําคญั ผู้ลงทนุควรศึกษาสมมติฐานการประมาณการ และ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูประมาณการในสว่นนี 2 

งบกําไรขาดทนุที�คาดคะเนตามสมมติฐาน เป็นสว่นหนึ�งของข้อมูลทางการเงินที�เกี�ยวกับอนาคตที�จัดเตรียมโดย
ผู้จัดการกองทรัสต์ และที�ปรึกษาทางการเงิน และสอบทานโดย PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd. 
(PwC) ซึ�งผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพิ�มเติมได้ในเอกสารแนบ 3 

  ล้านบาท 
รายได้จากคา่เชา่และคา่บริการ  158.07 
รายได้อื�น  27.53 
รวมรายได้  185.60 
คา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์  70.02 
กาํไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์  115.58 
รายได้จากการประกนัโดยผู้ รับประกนัรายได้  48.99 
กาํไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์หลังรวมรายได้จากการประกันโดยผู้ รับประกันรายได้  164.57 
คา่ธรรมเนียมของการจดัการและคา่ใช้จา่ยในการบริหารกองทรัสต์3  17.15 
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คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจา่ย  16.22 
คา่ใช้จา่ยดอกเบี 2ย  22.94 
กาํไรสุทธิที(สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไร  108.26 
บวกกลบั  สภาพคลอ่งสว่นเกินที�เกิดจากการตดัจา่ยคา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์  16.22 
บวกกลบั  คา่ใช้จา่ยดอกเบี 2ยสว่นที�ไมไ่ด้จา่ยเป็นเงินสด  4.08 
หกัออก  รายได้จากคา่เชา่และบริการที�มิได้รับชําระเป็นเงินสด  (3.19) 
เงนิสดสุทธิที(สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรและแบ่งส่วนทุน  125.37 
บวกกลบั  ภาษีมลูคา่เพิ�มรอขอคืน  2.38 
เงนิสดสุทธิที(สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรและแบ่งส่วนทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ(มรอขอคืน  127.75 
ประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่กําไรและการแบง่สว่นทนุ(ร้อยละ)  98.57 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรและการแบ่งส่วนทุน (ล้านบาท)  125.92 
จํานวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย)1  202.00 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไร และการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)   

- การปันสว่นแบง่กําไรตอ่หน่วย )บาท(   0.61 

- การแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย (บาท)  0.01 

การปันสว่นแบง่กําไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย (บาท)  0.62 

ในกรณีที(กองทรัสต์มีการรับรู้ผลขาดทุนที(ยังไม่เกิดขึ 8น (Unrealized Loss)  
จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง2 

  

- การปันสว่นแบง่กําไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย )บาท(   0.58 

- การคืนทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หน่วย )บาท(   0.04 
การปันสว่นแบง่กําไรและการคืนสว่นทนุตอ่หน่วย (บาท)  0.62 

   
m จํานวนหน่วยทรัสต์และราคาหน่วยทรัสต์ดังกล่าวเป็นตวัเลขอ้างอิงเพื�อใช้ในการคํานวณเท่านั 2น จํานวนหน่วยทรัสต์และราคา

หน่วยทรัสต์ที�กองทรัสต์จะลงทนุสดุท้าย อาจมากกวา่ น้อยกวา่หรือเทา่กบัที�ประมาณการนี 2ไว้ได้ จํานวนหน่วยทรัสต์ที�ใช้เป็นตวัเลข
อ้างอิงนี 2คํานวณมาจากจํานวนเงินที�คาดวา่จะระดมทนุมาจากการขายกองทรัสต์ที�ไม่เกิน 202 ล้านหน่วย และราคาหน่วยทรัสต์ที� 
10 บาท 

y ในกรณีที�ราคาประเมินของทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทนุในสิทธิการเช่าโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีราคาประเมินของ
สิทธิการเช่าสิ 2นงวดลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ 2นจริง (Unrealized Loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า โดย
สมมติให้มลูคา่การด้อยคา่เทา่กบัยอดคงค้างของสญัญาสิทธิการเช่าที�โดยปกติตดัจ่ายแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า อย่างไรก็
ตาม มลูค่าสิทธิการเช่า ณ วันสิ 2นรอบบญัชีจะขึ 2นอยู่กับราคาประเมินที�จดัทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระซึ�งการคํานวณ
มลูคา่สิทธิการเชา่จะมีปัจจยัที�เกี�ยวข้องหลายประการ อาทิเชน่ อตัราการเช่าและเติบโตของรายได้ค่าเช่า อตัราส่วนลด (Discount 
Rate) ฯลฯ ซึ�งอาจสง่ผลให้มลูคา่สิทธิการเชา่ที�คํานวณได้เพิ�มสงูขึ 2น เทา่เดิม หรือลดลง ดงันั 2นการคํานวณการปันสว่นแบง่กําไรและ
การคืนส่วนทนุด้วยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น (ลดมลูค่าสิทธิการเช่าเป็นจํานวนเท่ากันตามอายุสัญญาเช่า) จึงเป็นการแสดง
ตวัอยา่งผลกระทบที�อาจเกิดขึ 2นในกรณีที�มลูคา่สิทธิการเชา่ในอนาคตลดลงในอตัราที�เทา่กนัตลอดอายสุญัญาการเชา่เทา่นั 2น 

| กําไรสทุธิของอสงัหาริมทรัพย์หลงัรวมรายได้จากการประกนัโดยผู้ รับประกนัรายได้ ซึ�งแสดงไว้ข้างต้นเป็นจํานวนที�รับรู้ตามนโยบาย
บญัชี ซึ�งหากคํานวณการรับรู้รายได้ตามสญัญา โดยหกัออกด้วยรายได้ค่าเช่าและบริการที�มิได้รับชําระเป็นเงินสดจะเป็นจํานวน
เทา่กบั 161.38 ล้านบาท 
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ทั 2งนี 2 ผู้ ลงทุนควรศึกษาเพิ�มเติมถึงสมมติฐาน รวมทั 2งประมาณการงบกําไรขาดทุนที�คาดคะเนตามสมมติฐาน
ของทรัสต์ สาหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวนัที� 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ที�แสดงไว้ใน
เอกสารแนบ 3 โดยใช้วิจารณญานของตนเองอยา่งถี�ถ้วนเกี�ยวกบัผลการดําเนินการในอนาคตของกองทรัสต์ 

5.2 การวิเคราะห์ความผันผวน (Sensitivity Analysis) 

เพื�อช่วยให้ผู้ ที�สนใจที�จะลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่อการประมาณการอตัราการปันสว่นแบ่งกําไรสําหรับ
งวด 12 เดือน ประจํางวด 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 ของกองทรัสต์จากการที�สมมติฐานของตวัแปรสําคญั 
เช่น การประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้ ซึ�งสมมติฐานเหลา่นี 2มีความไม่แน่นอน
และอยูน่อกเหนือการควบคมุของกองทรัสต์ เช่น การลดลงของอตัราการเช่าพื 2นที� อตัราการตอ่สญัญาเช่า การปรับ
อตัราค่าเช่าและค่าบริการ เป็นต้น ซึ�งปัจจัยเหล่านี 2อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ ที�
ปรึกษาทางการเงินได้จดัทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของปัจจยัสําคญัดงักลา่ว (โปรด
พิจารณาเอกสารแนบ 3) ตอ่ประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่กําไรสาํหรับงวด 12 เดือน ประจํางวด 1 ม.ค. 2559 
ถึง 31 ธ.ค. 2559 ของกองทรัสต์ 

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยคํานวณจากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�สมมติฐาน 
10.0 บาทตอ่หนว่ย แบง่ได้เป็น 3 กรณี ดงันี 2 

(1) การเปลี�ยนแปลงของอตัราการเชา่พื 2นที� 

 สาํหรับปีตั 8งแต่วนัที( 1 มกราคม พ .ศ.2559 ถงึวันที( 31 ธันวาคม พ .ศ.2559 

อัตราการเช่า
พื 8นที( 

รายได้จากค่า
เช่าและ

ค่าบริการ 

รายได้จากการ
ประกันโดยผู้
รับประกัน

รายได้ 

ประมาณการ
จาํนวนเงนิปัน
ส่วนแบ่งกาํไร
และส่วนทุน 

ประมาณการ
ปันส่วนแบ่ง

กาํไรและส่วน
ทุนต่อหน่วย 

ประมาณ
อัตราการปัน
ส่วนแบ่งกาํไร
และส่วนทุน 

 )ล้านบาท(  )ล้านบาท(  )ล้านบาท(  )บาท(  )ร้อยละ(  

ตํ(ากว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 5 ต่อปี 

150.38 56.42 125.9 0.62 6.23% 

กรณีฐาน 158.07 48.99 125.9 0.62 6.23% 
สูงกว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 5 ต่อปี/1 

165.76 41.57 125.9 0.62 6.23% 

หมายเหต ุ/1 อตัราการเชา่สงูกวา่กรณีฐาน ร้อยละ 5 ตอ่ปี จะปรับใช้เฉพาะกรณี อาคารเอสเจ อินฟินิต วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
เนื�องจาก อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสมมติฐานอตัราการเชา่เต็ม ณ วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในสินทรัพย์ครั 2งแรก 
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(2) การเปลี�ยนแปลงของอตัราคา่เช่าและคา่บริการ 

 สาํหรับปีตั 8งแต่วนัที( 1 มกราคม พ .ศ.2559 ถงึวันที( 31 ธันวาคม พ .ศ.2559 

อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 

รายได้จากค่า
เช่าและ

ค่าบริการ 

รายได้จาก
การประกัน

โดยผู้
รับประกัน

รายได้ 

ประมาณการ
จาํนวนเงนิปัน
ส่วนแบ่งกาํไร
และส่วนทุน 

ประมาณการ
ปันส่วนแบ่ง

กาํไรและส่วน
ทุนต่อหน่วย 

ประมาณ
อัตราการปัน
ส่วนแบ่งกาํไร
และส่วนทุน 

 )ล้านบาท(  )ล้านบาท(  )ล้านบาท(  )บาท(  )ร้อยละ(  

ตํ(ากว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 5 ต่อปี 

150.33 56.13 125.92 0.62 6.23% 

กรณีฐาน 158.07 48.99 125.92 0.62 6.23% 
สูงกว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 5 ต่อปี 

165.81 41.85 125.92 0.62 6.23% 

(3) การเปลี�ยนแปลงของอตัราการเชา่พื 2นที�และอตัราคา่เช่าและคา่บริการ 

 สาํหรับปีตั 8งแต่วนัที( 1 มกราคม พ .ศ.2559 ถงึวันที( 31 ธันวาคม พ .ศ.2559 

อัตราการเช่า
พื 8นที(และอัตรา

ค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

รายได้จากค่า
เช่าและ

ค่าบริการ 

รายได้จาก
การประกัน

โดยผู้
รับประกัน

รายได้ 

ประมาณการ
จาํนวนเงนิปัน
ส่วนแบ่งกาํไร
และส่วนทุน 

ประมาณการ
ปันส่วนแบ่ง

กาํไรและส่วน
ทุนต่อหน่วย 

ประมาณ
อัตราการปัน
ส่วนแบ่งกาํไร
และส่วนทุน 

 )ล้านบาท(  )ล้านบาท(  )ล้านบาท(  )บาท(  )ร้อยละ(  

ตํ(ากว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 5 ต่อปี 

143.02 63.19 125.92 0.62 6.23% 

กรณีฐาน 158.07 48.99 125.92 0.62 6.23% 
สูงกว่ากรณีฐาน
ร้อยละ 5 ต่อปี/1 

173.89 34.06 125.92 0.62 6.23% 

หมายเหต ุ/1 อตัราการเชา่สงูกวา่กรณีฐาน ร้อยละ 5 ตอ่ปี จะปรับใช้เฉพาะกรณี อาคารเอสเจ อินฟินิต วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
เนื�องจาก อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสมมติฐานอตัราการเชา่เต็ม ณ วนัที�กองทรัสต์เข้าลงทนุในสินทรัพย์ครั 2งแรก 

ทั 2งนี 2 การวิเคราะห์ความออ่นไหวนั 2นมีวตัถปุระสงค์เพื�อแสดงการคํานวณถึงผลกระทบของผลประกอบการของ
กองทรัสต์ที�อาจเกิดขึ 2นจากสมมติฐานสําคญัที�แปรเปลี�ยนไปจากกรณีฐานเท่านั 2น ความแตกต่างระหว่างผล
ประกอบการที�เกิดขึ 2นจริง และผลประกอบการที�แสดงในประมาณการงบกําไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมติ
อาจแตกตา่งไปจากช่วงการเปลี�ยนแปลงที�กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ความออ่นไหวดงักลา่ว 
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6. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที(เกี(ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์และกองทรัสต์กบัทรัสตแีละบุคคลที(เกี(ยวโยงกับทรัสต ี

การลงทนุของกองทรัสต์ในทรัพย์สินหลกัที�ลงทนุครั 2งแรก และภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัดงักลา่วของกองทรัสต์ คาดว่าจะมีรายการระหว่างกนัระหว่างกองทรัสต์และ
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ จากการที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์
และจะทําหน้าที�เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนี 2 ยงัมีรายการระหว่างกนัระหว่างกองทรัสต์กบับริษัทฯ จากการที�บริษัทฯ เข้าทําหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 
รายละเอียดโดยสรุปของการทําธุรกรรมดงักลา่ว มีดงันี 2 

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน 

ความสัมพนัธ์ ความจาํเป็น ความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นด้านราคาและเงื(อนไข 

(1) รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถอืหุ้นใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

(1.1) ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  
ค อ ร์ ป อ เ ร ชั� น   ข า ย
ทรัพย์สินในโครงการเอส
เจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ และโครงการ
บ า ง น า บิ ส ซิ เ น ส  
คอมเพล็กซ์ ให้แก่
กองทรัสต์ 

บ ริ ษั ท  ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  
คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จัดการ

กองทรัสต์ โดยดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น ถือหุ้นรวมกนัคิด
เป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวน
หุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เ ป็ น ผู้ มี อํ า น า จ ค ว บ คุ ม

ผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เป็นผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์

โครงการ บางนาบิสซิ เนส 
คอมเพลก็ซ์ ของกองทรัสต์ 

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครั 2งแรกนี 2 
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในโครงการเอสเจ  
อิน ฟิ นิท  วัน  บิสซิ เนส  คอมเพล็ก ซ์  และ
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ�งเป็น
โครงการอาคารสํานักงานที� อยู่ ใน ทํา เล
ศักยภาพ โดยโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน  
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อยู่ในทําเลซึ�งเป็นศูนย์
รวมของธุรกิจประเภทพลงังาน การสื�อสารและ
โทรคมนาคม สายการบิน สื�อสิ�งพิมพ์ และการ
ธนาคาร และสามารถเดินทางได้สะดวกโดยอยู่
ใกล้กับ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหา
นคร และสถานีขนสง่ผู้ โดยสารหมอชิต ในขณะ
ที�โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตั 2งอยู่

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัครั 2งแรกนี 2กองทรัสต์มี
ความเป็นไปได้ที�จะเข้าลงทุนในราคาที�สูงกว่าราคา
ประเมินของทรัพย์สินค่าตํ�าสุดที�จัดทําโดยผู้ ประเมิน
อิสระในอตัราร้อยละ 10.55 ซึ�งราคาเข้าลงทุนดงักล่าว
เป็นราคาที�ยอมรับได้ และสมเหตุสมผล เนื�องจากเป็น
การดําเนินการที�ทําให้กองทรัสต์สามารถเข้าลงทุนและ
เป็นเจ้าของทรัพย์สินอาคารสํานักงานของโครงการ 
เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงการ
บางนา บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ ซึ�ง เป็นโครงการที�มี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ที�ดี สามารถสร้างมูลค่าเพิ�ม
ให้กับกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในอนาคตได้ 
นอกจากนี 2 ราคาเข้าลงทนุดงักล่าว หากพิจารณาในแง่
อตัราผลตอบแทนการลงทนุ ก็สามารถเทียบเคียงได้กับ
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ในทําเลที�ซึ�งเป็นศูนย์รวมของธุรกิจประเภท 
โลจิสติกส์ ซึ�งมีกลุ่มลูกค้าระดับชั 2นนําทั 2งใน
และต่างประเทศ และสามารถเดินทางได้
สะดวกโดยอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และ
ถ น น ส า ย สํ า คั ญ ใ น ก า ร เ ข้ า -อ อ ก 
กรุงเทพมหานคร 

อตัราผลตอบแทนของกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
อาคารสํานักงานในตลาดหลักทรัพย์ (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมในสว่นที� 2 ข้อ 2.8 รายละเอียดการ
ทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับบริษัทผู้ จัดการ
กองทรัสต์) 

(1.2) ผู้จดัการกองทรัสต์ว่าจ้าง
ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  
คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้บริหาร
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ข อ ง
โครงการบางนา บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ 

บ ริ ษั ท  ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  
คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จัดการ

กองทรัสต์ โดยดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น ถือหุ้นรวมกนัคิด
เป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวน
หุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เ ป็ น ผู้ มี อํ า น า จ ค ว บ คุ ม

ผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เป็นผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์

โครงการ บางนาบิสซิ เนส 
คอมเพลก็ซ์ ของกองทรัสต์ 

ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั�น  เป็นผู้ พัฒนา
โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จึงทํา
ให้ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะมีความความ
เ ข้า ใจในทรัพย์สินและพื 2น ที� โดยรอบ จึ ง
พิจารณาว่า ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มี
ความเหมาะสมในการเป็นผู้บริหารโครงการ 
บางนา บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์  ซึ�งมีหน้าที�
ดําเนินการจัดหาผลประโยชน์และบริหาร
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ภายใต้
การ กํากับดูแลและกําหนดนโยบายของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

- ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ ในจํานวน 
2,000,000 บาทตอ่ปี หรือเทียบเท่าอตัราร้อยละ 7.98 
ของรายได้รวม 
- อตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นั 2นเป็น

การสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการ
สร้างรายได้และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี 2 ยังเป็นอัตราที�สะท้อนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารที�จะเกิดขึ 2น และสามารถเทียบเคียงได้กบัอตัรา
ผลตอบแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานในตลาด
หลักทรัพย์  จึ งสามารถพิจารณาได้ว่ ามีความ
สมเหตสุมผล (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมใน
สว่นที� 2 ข้อ 2.8 รายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคล
ที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัทผู้จดัการกองทรัสต์) 
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(1.3) ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  
คอร์ปอเรชั�น จะชําระเงิน
ใ ห้ เ ป็ น ค่ า เ ช่ า แ ก่
ก อ ง ท รั ส ต์ สํ า ห รั บ
โครงการเอสเจ อินฟินิท 
วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
ในกรณีที�พื 2นที�สํานกังาน
บนชั 2น 21 – 24 ของ
อาคารไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที�
กองทรัสต์เข้าลงทนุ  

บ ริ ษั ท  ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  
คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จัดการ

กองทรัสต์ โดยดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น ถือหุ้นรวมกนัคิด
เป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวน
หุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เ ป็ น ผู้ มี อํ า น า จ ค ว บ คุ ม

ผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เป็นผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์

โครงการ บางนาบิสซิ เนส 
คอมเพลก็ซ์ ของกองทรัสต์ 

เนื�องจากในปัจจุบันโครงการเอสเจ อินฟินิท  
วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ยังคงมีพื 2นที�เช่าว่าง
บางส่วนและอยู่ระหว่างขั 2นตอนการหาผู้ เช่า 
ทั 2งนี 2 เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์และสร้าง
ความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการได้รับ
ค่าเช่าของโครงการดังกล่าว ดับบลิวเอชเอ  
คอร์ปอเรชั�น ตกลงชําระคา่เช่าสาํหรับพื 2นที�ที�ยงั
ไมม่ีผู้ เช่าดงักลา่ว บนชั 2น 21 – 24 คิดเป็นพื 2นที�
ร ว ม ป ร ะ ม า ณ  3,742 ต า ร า ง เ ม ต ร  เ ป็ น
ระยะเวลา | ปีนับแต่วันที�กองทรัสต์ได้เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั 2ง
แรก หรือจนกว่าจะมีบุคคลภายนอกเข้าทํา
สญัญาเช่าพื 2นที�ดงักลา่วกบักองทรัสต์  

ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั�น  จ่ายค่า เช่าโครงการ 
เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ให้แก่กองทรัสต์
ในอัตราที�สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการที�ปล่อยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายอื�นที�มีขนาดพื 2นที�
เช่าใกล้เคียงกนั  และใกล้เคียงกบัอตัราตลาดของค่าเช่า
และค่าบริการพื 2นที�อาคารสํานกังานในบริเวณดงักล่าว 
นอกจากนี 2 ระยะสญัญา 3 ปี ยังเป็นเงื�อนไขการเช่า
ตามปกติของอตุสาหกรรม 

(1.4) ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  
คอร์ปอเรชั�น จะชําระเงิน
ค่ า เ ช่ า แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์
สําหรับโครงการบางนา 
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ใน
กรณีที�พื 2นที�สํานกังานบน
ชั 2น 5 (บางส่วน) ชั 2น 6 
และชั 2น 7 ของอาคารยงั

บ ริ ษั ท  ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  
คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จัดการ

กองทรัสต์ โดยดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น ถือหุ้นรวมกนัคิด
เป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวน
หุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เ ป็ น ผู้ มี อํ า น า จ ค ว บ คุ ม

เนื�องจากในปัจจุบันโครงการบางนาบิสซิเนส 
คอมเพล็กซ์ ยงัคงมีพื 2นที�เช่าบางส่วนว่างและ
อยู่ระหว่างขั 2นตอนการหาผู้ เช่า ทั 2ง นี 2 เ พื�อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ในการได้รับคา่เช่าของโครงการดงักลา่ว ตั 2งแต่
วันแรกที�กองทรัสต์เข้าลงทุน ดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น จึงตกลงชําระคา่เช่าและคา่บริการ
สําหรับโครงการดงักลา่วในชั 2นที� 5 (บางสว่น) 

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จ่ายค่าเช่าโครงการบางนา 
บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ให้แก่กองทรัสต์ในอตัราที�สามารถ
เทียบเคียงได้กบัอตัราคา่เช่าและค่าบริการตลาดสําหรับ
พื 2นที�อาคารสํานักงานในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี 2 
ระยะสญัญา 3 ปี ยงัเป็นเงื�อนไขการเช่าตามปกติของ
อตุสาหกรรม 
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ไ ม่ มี ผู้ เ ช่ า  ณ  วั น ที�
กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ 
- เป็นผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์

โครงการ บางนาบิสซิ เนส 
คอมเพลก็ซ์ ของกองทรัสต์ 

ชั 2น 6 และชั 2น 7 ของอาคาร คิดเป็นพื 2นที�รวม
ประมาณ 2,578 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3 
ปีนบัแตว่นัที�กองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สิน
ที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั 2งแรก หรือจนกว่าจะ
มีบุคคลภายนอกเ ข้า ทําสัญญาเช่า พื 2น ที�
ดงักลา่วกบักองทรัสต์ 

(2) รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ 
ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ บริษัทดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

(2.1) กองทรัสต์ ว่าจ้างบริษัท
ดับ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  เ รี ย ล 
เอสเตท แมเนจ เ ม้น ท์ 
จํ า กั ด  เ ป็ น ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์ 

บ ริ ษั ท ดับ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  เ รี ย ล 
เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั เป็น
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

- บ ริ ษั ท  ดับ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  เ รี ย ล  เ อ ส เ ต ท  
แมเนจเม้นท์ จํากดั เป็นผู้มีประสบการณ์และ
ความเชี�ยวชาญในการบริหารกองทรัสต์เพื�อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ โดยในปัจจุบนั
ดําเนินการบริหารกองทรัสต์ WHART 
- ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  

ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ 
จํากัด  เ ป็นผู้ ที� มีประสบการณ์ใน ธุร กิจ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  ดั ง นั 2 น  บ ริ ษั ท  
ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ 
จํากัด จึงมีความเหมาะสมเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

- บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ซึ�งจะ
ประกอบไปด้วยอตัราพื 2นฐาน อตัราค่าธรรมเนียมการ
ได้มาและจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ดงันี 2 
1) อตัราพื 2นฐาน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม 2 สว่น 

คือ (1) อตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของ (ก) 
ราคาทุนของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ทั 2งนี 2
ราคาทนุของทรัพย์สินหลกัดงักลา่วไม่รวมมลูค่า
ทรัพย์สินที�ได้จําหน่ายไปในภายหลัง และ (ข) 
ราคาทุนของทรัพย์สินหลกัประเภทสิทธิการเช่า 
(Leasehold) ที�นํามาคํานวณค่าธรรมเนียมจะ
คิดเฉพาะช่วงระยะเวลาที�สิทธิการเช่ายังมีผล
บงัคบัใช้เทา่นั 2น และ (2) อตัราไมเ่กิน 0.50% ต่อ
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ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน 

ความสัมพนัธ์ ความจาํเป็น ความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นด้านราคาและเงื(อนไข 

ปีของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน และ/หรือเ งินฝากสถาบันทาง
การเงิน และ 

2) อัตราค่าธรรมเนียมการได้มาซึ�งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์  
- กรณีทรัพย์สินของบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ

ผู้จัดการกองทรัสต์ – คิดเป็นอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพยืสอนที�ได้มา
ของกองทรัสต์ 

- กรณีทรัพย์สินอื�น – คิดเป็นอตัราไม่เกินร้อย
ละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที�ได้มาของ
กองทรัสต์ และ 

3) อตัราค่าธรรมเนียมการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ – คิดเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.5 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิที�จําหนา่ยไปของกองทรัสต์ 

อตัราคา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ที�เรียกเก็บเป็น
อตัราที�สามารถเทียบเคียงได้กับกองทรัสต์อื�นๆ ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ จึงสามารถพิจารณาได้ว่ามีความ
สมเหตสุมผล 
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7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที(ลงทุน 

(1) ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศไทย 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีการขยายตัวร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขึ 2นเมื�อเทียบกับ
ขยายตวัร้อยละ 0.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และจากการขยายตวัร้อยละ 0.2 ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2557 
การขยายตวัในไตรมาสนี 2เป็นผลมาจากการบริโภคและการลงทนุของภาคเอกชนที�เติบโตขึ 2นเมื�อเปรียบเทียบ
กบัไตรมาสก่อนหน้า รวมไปถึงการสง่ออก และการใช้จ่ายเพื�อการอปุโภคของรัฐบาลที�เพิ�มขึ 2นช่วยกระตุ้นให้
เศรษฐกิจปรับตวัดีขึ 2น ด้านการผลิตมีการปรับตวัดีขึ 2นในเกือบทกุภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรม 
สาขาก่อสร้าง แตก่ารผลติภาคเกษตรกรรมมีการหดตวั (แผนภาพ 1) 

แผนภาพ 1: อตัราการเติบโตผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ปี 2551 – 2557 

 

ที�มา: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (NESDB) 

สาํหรับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 พบวา่มีการขยายตวัร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที�
มีการขยายตวัร้อยละ 2.9 โดยสาเหตกุารชะลอตวัดงักลา่วเกิดจากการสง่ออกสินค้าและบริการที�มีแนวโน้มหดตวั 
ตามการฟื2นตวัของเศรษฐกิจโลกที�ลา่ช้าและความเชื�อมั�นของนกัทอ่งเที�ยวที�ลดลงในช่วงครึ�งปีแรกจากปัญหาความ
ไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ นอกจากนี 2 การใช้จ่ายภาครัฐยงัค่อนข้างตํ�า อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ�งปีหลงัมี
แนวโน้มฟื2นตวัจากปัจจัยสนบัสนุนมาจากการฟื2นตวับริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที�ได้รับความเชื�อมั�นของ
ผู้บริโภคและนกัลงทนุที�เริ�มดีขึ 2น 

แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะมีการขยายตวัประมาณร้อยละ 3.5 – 4.5 (แผนภาพ 2) 
โดยมีปัจจยับวกมาจากการฟื2นตวัของเศรษฐกิจโลกที�สง่ผลบวกต่อการสง่ออกของไทยซึ�งคาดว่าทั 2งปี พ.ศ. 2558 
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จะขยายตวัได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งคูค้่าที�สาํคญัของประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาซึ�งมีสภาวะทางเศรษฐกิจอยู่ในช่วง
เติบโต และกลุม่ประเทศเพื�อนบ้าน เช่น กลุ่มประเทศกมัพชูา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) ที�ยงัมีกําลงัซื 2ออยู่ใน
เกณฑ์ที�ดี ในขณะที�การลงทนุภาคเอกชนและการทอ่งเที�ยวที�มีการฟื2นตวั เช่นเดียวกบัการดําเนินการนโยบายจาก
ภาครัฐซึ�งได้แก่ การอนมุตัิการลงทนุโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและนโยบายอีโคคาร์เฟส 2 และราคานํ 2ามนัดิบ
ที�ลดลงมาอยา่งมาก ได้ช่วยกระตุ้นการฟื2นตวัอตุสาหกรรมยานยนต์จากปริมาณการผลิตและจําหน่ายรถยนต์ ซึ�ง
เป็นหนึ�งในอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยงัมีปัจจัยลบซึ�งอาจส่งผลทําให้การขยายตวัของ
เศรษฐกิจไทยพลาดเป้า อาทิ ภาคเกษตรที�ยงัมีข้อจํากดัจากราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที�ยงัไม่ฟื2นตวั บวกกบั
ความผนัผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกและแนวโน้มการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง ซึ�งจะ
สง่ผลให้การสง่ออกเป็นไปได้ลาํบากมากยิ�งขึ 2น 

แผนภาพ 2: อตัราการเติบโตและประมาณทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี 2552 – 2558 

 

หน่วยงาน 
บล.
ภทัร 

ศนูย์วิจยั
กสิกรไทย 

ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ
และธุรกิจ ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ 

สํานกังาน
เศรษฐกิจ
แห่งชาติ 

ธนาคารโลก 
(World 
Bank) 

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ธนาคารพฒันา
เอเชีย (Asian 
Development 

Bank) 

สํานกังาน
เศรษฐกิจการ

คลงั 

การ
เติบโต

เศรษฐกิจ
ปี 2558 

3.7% 4.0% 3-3.5% 3.5-4.5% 3.6% 4.0% 4.0% 4.0% 

ที�มา: สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย, กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ, ศนูย์วิจยักสิกรไทย, ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทย
พาณิชย์, สํานกังานเศรษฐกิจแหง่ชาติ, ธนาคารโลก, ธนาคารแหง่ประเทศไทย, ธนาคารพฒันาเอเชีย,สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั 

(2) ตลาดอาคารสาํนักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานคร 

สภาวะตลาดอาคารสาํนกังานให้เชา่ในกรุงเทพมหานครคาดวา่อตัราพื 2นที�วา่งในอาคารสาํนกังานจะยงัลดลงตอ่ไป
และค่าเช่าจะยงัคงเพิ�มสงูขึ 2นอีก เนื�องด้วยบริษัทต่างชาติหลายแห่งได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานสําหรับการตั 2ง
สาํนกังานใหญ่ เนื�องจากประเทศไทยมีสิ�งอํานวยความสะดวกที�ครบครันในการดํารงชีวิตสําหรับชาวต่างชาติ ใน
กรุงเทพมหานคร ค่าครองชีพที�ไม่สูงจนเกินไป และราคาเช่าพื 2นที�อาคารสํานักงานมีราคาที�ไม่แพง ทําให้
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กรุงเทพมหานครเป็นทางเลอืกที�เหมาะสมแก่การตั 2งสาํนกังานใหญ่ของบริษัทต่างชาติหลายแห่ง เมื�อเปรียบเทียบ
กบัเมืองอื�นๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในขณะที�ธุรกิจการพฒันาอาคารสํานกังานในกรุงเทพมหานครมี
การพัฒนาอาคารใหม่ในปริมาณที�ไม่มาก เนื�องจากต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารสํานักให้เช่านั 2นสูง ในขณะที�
ผลตอบแทนจากระดบัค่าเช่าค่อนข้างตํ�ามากในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อเปรียบเทียบกับการพฒันาที�พกั
อาศยัให้เช่น เช่น เซอร์วิสอพาร์เมนท์ และธุรกิจอื�น 

อปุทานในตลาดกรุงเทพมหานครที�มีอยูอ่ยา่งจํากดั 

จากการสํารวจตลาดอาคารสํานักงาน ณ สิ 2นปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีอุปทานอยู่ที�ประมาณ อยู่ที�ประมาณ 
4,576,754 ตารางเมตรเพิ�มขึ 2นเมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา ร้อยละ 2.4 (แผนภาพ 3) โดยที�อปุทานที�เพิ�มมาใหม่ในปี 
2557 จะอยู่นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ (ซีบีดี) ทั 2งหมด อาทิ เช่น อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ซึ�งตั 2งอยู่
บริเวณถนนรัชดาภิเษก หรืออาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ซึ�งตั 2งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก – พระราม 9 และอาคาร 
เอส เจ อินฟินิตี 2 วนั บิสเนส คอมเพล็กซ์บนถนนพหลโยธิน – วิภาวดีรังสิต เนื�องด้วยการเติบโตของทําเลที�อยู่นอก 
CBD (Central Business District) ที�มีความชดัเจนมากขึ 2น โดยเฉพาะในย่านที�มีการเชื�อมต่อกบัระบบขนส่ง
มวลชนทั 2ง ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ (Bangkok Mass Transit System: BTS) และ รถไฟฟ้ามหานคร (Mass 
Rapid Transit System: MRT) และอปุทานที�มีจํานวนจํากดัในยา่นศนูย์กลางธุรกิจ (CBD) อาจสง่ผลให้ผู้ เช่าพื 2นที�
อาคารสาํนกังานขนาดใหญ่นั 2นอาจมีความจําเป็นที�จะต้องพิจารณาเช่าพื 2นที�อาคารสํานกังานนอกย่านศนูย์กลาง
ธุรกิจ (Non-CBD)  

อาคารสํานกังานนอกย่านศนูย์กลางธุรกิจมีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 52 จากอปุทานพื 2นที�สํานกังานรวมทั 2งหมดใน
กรุงเทพฯ ขณะที�อาคารสาํนกังานยา่นศนูย์กลางธุรกิจมีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 48 จากอปุทานพื 2นที�สํานกังานรวม 
โดยอาคารสาํนกังานสว่นใหญ่ถกูจําแนกเป็นเกรดบีคิดเป็นร้อยละ 68 จากอปุทานพื 2นที�สํานกังานรวมในกรุงเทพฯ 
ขณะที�สว่นที�เหลือร้อยละ 32 จากอปุทานพื 2นที�สํานกังานรวม เป็นอาคารสํานกังานเกรดเอ โดยอาคารสํานกังาน
เกรดเอ สว่นมากตั 2งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจคิดเป็นพื 2นที�ประมาณ 1,183,776 ตารางเมตร ขณะที�พื 2นที�อาคาร
สาํนกังานเกรดเอ สว่นน้อย 275,892 ตารางเมตร ตั 2งอยูใ่นพื 2นที�นอกยา่นศนูย์กลางธุรกิจ 

แนวโน้มอุปทานในปี 2558 คาดว่าจะมีอุปทานอาคารสํานกังานให้เช่าเพิ�มขึ 2นประมาณ 167,935 ตารางเมตร
โดยประมาณร้อยละ 74 จะอยู่บริเวณนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ และในปี 2559 นั 2นจะมีอปุทานอาคารสํานกังาน 
107,523 ตารางเมตร โดยสว่นใหญ่นั 2นก็จะอยูบ่ริเวณนอกยา่นศนูย์กลางธุรกิจเช่นกนั (แผนภาพ 4) 
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แผนภาพ 3: อปุทานอาคารสาํนกังาน ปี พ.ศ. 2554 – 2557 (ตารางเมตร) 

 
หมายเหตุ: ข้อมลูนี 2ไม่รวมพื 2นที�อาคารสํานักงานที�มีหลายเจ้าของและอาคารที�มีขนาดเล็กกว่า 5,000 ตารางเมตร กรณีที�มีอปุทาน
ลดลง เกิดจากการมีอปุทานนําออกในชว่งไตรมาสนั 2นๆ 
ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

แผนภาพ 4: อปุทานอาคารสาํนกังานในอนาคต ปี พ.ศ. 2558 – 2560 (ตารางเมตร) 

ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

อปุสงค์ในตลาดกรุงเทพมหานครและอตัราคา่เช่าที�เพิ�มขึ 2นอยา่งตอ่เนื�อง 

จํานวนพื 2นที�ที�ถกูเช่านั 2นเพิ�มขึ 2นอยา่งตอ่เนื�องจากอปุทานที�จํากดัและความต้องการพื 2นที�อาคารสาํนกังานจากผู้ เช่า
ทั 2งในประเทศและต่างประเทศและค่าเช่าพื 2นที�อาคารสํานกังานมีอตัราที�ไม่สูงมากนกั โดย ณ ปัจจุบนั มีพื 2นที�
อาคารสาํนกังานได้ถกูเช่าไปแล้วราว 4,185,023 ตารางเมตร เพิ�มขึ 2นจากช่วงเดียวกนัของปีที�ผา่นมาประมาณร้อย
ละ 3.1 อตัราการเช่า ณ ปัจจบุนัอยู่ที�ร้อยละ 91.5 สงูที�สดุในรอบหลายปีที�ผ่านมา โดยอตัราการเช่าสงูสดุในเกรด
เอ ยา่นศนูย์กลางธุรกิจอยูที่�ร้อยละ 93.9 อตัราการเช่าในเกรดบียา่นธุรกิจอยูที่�ร้อยละ 92.5 อตัราการเช่าในเกรดเอ



ส่วนที� 2 หน้า 192 

นอกยา่นธุรกิจอยูที่�ร้อยละ 84.1 และอตัราการเช่าในเกรดบีนอกย่านธุรกิจอยู่ที�ร้อยละ 90.6 สว่นอตัราการเช่าโดย
เฉลี�ยมีการปรับตวัขึ 2นในระดบัทั 2งในยา่นธุรกิจและนอกยา่นธุรกิจ 

อตัราคา่เช่าพื 2นที�สาํนกังานโดยเฉลี�ย ณ ปลายปี พ.ศ. 2557 อยู่ที�ประมาณ 646 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับ
ขึ 2นในอตัราร้อยละ 1.1 จากปลายปี พ.ศ. 2556 ซึ�งอยู่ที�ราว 639 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยหากจําแนกเป็น
เฉพาะในยา่นศนูย์กลางธุรกิจ อตัราคา่เช่าพื 2นที�อาคารสาํนกังานเกรดเอโดยเฉลี�ยอยูที่�ราว 854 บาทตอ่ตารางเมตร
ต่อเดือน ในขณะที�เกรดบีอยู่ที�ราว 607 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อัตราค่าเช่าอาคารสํานักงานนอกย่าน
ศนูย์กลางธุรกิจปรับตวัเพิ�มขึ 2นจากปี พ.ศ. 2556 โดยในปี พ.ศ. 2557 ราคาคา่เช่าอาคารสาํนกังานเกรดเอโดยเฉลี�ย
อยูที่�ราว 661 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน สว่นเกรดบีอยู่ที�ราว 461 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเนื�องจากอปุทาน
อาคารสาํนกังานในยา่นศนูย์กลางเขตธุรกิจมีอยูจํ่ากดั ค่าเช่าเฉลี�ยอาคารสํานกังานเกรดเอในย่านศนูย์กลางย่าน
ศนูย์กลางธุรกิจสงูที�สดุในกรุงเทพมหานครที� 854 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ�มขึ 2นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน
ประมาณร้อยละ 3.7 โดยในบางอาคารพบมีอตัราค่าเช่าสงูกว่า 1,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เช่น อาคาร
ปาร์ค เวนเจอร์ (Park Venture) ที�เสนออตัราคา่เช่าสงูสดุในกรุงเทพมหานครที� 1,100 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

แผนภาพ 5: อปุสงค์ อปุทาน และอตัราการเช่าอาคารสาํนกังาน ปี พ.ศ. 2554-2557 

 

ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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แผนภาพ 6: อตัราคา่เช่าอาคารสาํนกังานแบง่ตามพื 2นที�และเกรดอาคาร ปี พ.ศ. 2554-2557 

หน่วย:บาท/ตรม/เดือน 

ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

แนวโน้มในอนาคต 

ธุรกิจอาคารสาํนกังานกรุงเทพมหานครในอนาคตคาดว่ามีแนวโน้มที�จะขาดแคลน เนื�องจากปัจจุบนัพบว่ามีพื 2นที�
อาคารสํานกังานว่างอยู่เพียงแค่ประมาณ 390,000 ตารางเมตร หากดูจากความต้องการใช้พื 2นที�เพิ�มเติมซึ�งมี
แนวโน้มเพิ�มขึ 2นสงูกวา่ราว 130,000 ตารางเมตรตอ่ปี เมื�อเปรียบเทียบกบัอปุทานใน 3 ปีข้างหน้า ซึ�งมีอยูป่ระมาณ 
290,000 ตารางเมตร พบว่าการเติบโตของอุปสงค์จะสงูกว่าการเติบโตของอปุทาน ดงันั 2นอตัราการเช่าที�สงู และ
อปุทานที�มีอยูอ่ยา่งจํากดั จะเป็นภาวะกดดนัให้เจ้าของอาคารสาํนกังานมีการปรับคา่เช่าให้สงูมากขึ 2น และคาดว่า
จะมีการปรับราคาคา่เช่าเพิ�มขึ 2นอยูใ่นช่วงร้อยละ 3 ทั 2งนี 2 อปุทานที�มีจํานวนจํากดัในยา่นศนูย์กลางธุรกิจ ผู้ เช่าพื 2นที�
อาคารสาํนกังานขนาดใหญ่นั 2นอาจมีความจําเป็นที�จะต้องพิจารณาเช่าพื 2นที�อาคารสํานกังานนอกย่านศนูย์กลาง
ธุรกิจ 

(3) อาคารสาํนักงานให้เช่าในเขตพื 8นที(บริเวณพหลโยธินและวภิาวดีรังสติ 

จากการสํารวจตลาดอาคารสํานกังานพื 2นที�บริเวณพหลโยธินและวิภาวดีรังสิต ณ สิ 2นปี 2557 พบว่ามีจํานวน
อปุทานรวมราว 324,754 ตารางเมตร จากทั 2งหมด 18 อาคาร อปุทานสว่นใหญ่ราว 318,907.92 ตารางเมตร เป็น
อปุทานจากอาคารที�ได้เปิดให้บริการก่อนปี พ.ศ. 2554 ในปี 2557 มีอาคารสํานกังานเปิดใหม่ ได้แก่ เอสเจ อินฟิ
นิท วนั บิสเนสคอมเพลก็ซ์ อปุทานอาคารสาํนกังานที�มีอายนุ้อยที�สดุ มีพื 2นที�ราว 21,673 ตารางเมตร โดยอาคารนี 2
เดิมได้ใช้ชื�อว่าอาคารอิคิวนอกซ์ ดิ ออฟฟิศ เพลส ตั 2งอยู่บริเวณแยกถนนพหลโยธินตดักบัถนนวิภาวดี-รังสิต ตวั
อาคารมีความสงู 30 ชั 2น ตั 2งอยูห่า่งจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจตจุกัรประมาณ 350 เมตร และคาดว่าจะมีโครงการ
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อาคารสาํนกังานให้เช่าเกิดขึ 2นเพิ�มอีก 1 อาคารภายในปี พ.ศ. 2560 โดยอาคารดงักลา่วมีพื 2นที�ให้เช่าราว 12,250 
ตารางเมตร ตั 2งอยูบ่นบริเวณถนนพหลโยธิน (แผนภาพ 7) 

แผนภาพ �: อปุทานอาคารสาํนกังานในเขตพื 2นที�บริเวณพหลโยธินและวิภาวดีรังสติ ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

 

ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เมื�อพิจารณาอปุสงค์และอตัราการเช่าในพื 2นที�พบว่า อาคารสํานกังานในพื 2นที�พหลโยธินและวิภาวดีรังสิต ณ สิ 2นปี 
2557 ได้ถกูเช่าคิดเป็นพื 2นที�ประมาณ 300,711 ตารางเมตรจากพื 2นที�อปุทานทั 2งหมด 324,754 ตารางเมตร คิดเป็น
อตัราการเช่าประมาณร้อยละ 92.6 โดยมีพื 2นที�อาคารสาํนกังานวา่งประมาณ 24,043 ตารางเมตรโดยอตัราการเช่า
ปรับลงจากปี พ.ศ. 2556 ซึ�งอยู่ที�ร้อยละ 95.5 เนื�องจากมีอปุทานอาคารสํานกังานใหม่เพิ�มเข้ามา และยงัมีพื 2นที�
เหลอืวา่งให้เช่า อยา่งไรก็ตามจํานวนการใช้พื 2นที�อาคารสาํนกังานเพิ�มขึ 2น โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการใช้พื 2นที�อาคาร
สํานกังานราว 289,443 ตารางเมตร โดยคิดเป็นจํานวนพื 2นที�ที�ถูกเช่าเพิ�มประมาณ 9,702 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 
2557 (แผนภาพ 8) 
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แผนภาพ 8: อปุสงค์ อปุทาน และอตัราการเช่าอาคารสาํนกังาน ปี พ.ศ. 2552-2557 
หน่วย:ตร.ม.          หน่วย 

 

ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เมื�อจําแนกประเภทของ อุปทาน อุปสงค์ ของอาคารสํานกังานตามเกรดอาคาร ณ สิ 2นปี 2557 แล้ว พบอาคาร
สาํนกังานเกรดบีโดยมีอปุทานทั 2งสิ 2นประมาณ 198,669 ตารางเมตรจากอาคารทั 2งหมด 14 อาคาร คิดเป็นร้อยละ 
61 ของพื 2นที�อาคารสาํนกังานในพื 2นที�ดงักลา่วทั 2งหมด สว่นที�เหลอือีกราว 126,085 ตารางเมตรหรือร้อยละ 39 จาก
อาคารสาํนกังาน 4 อาคารเป็นพื 2นอาคารสํานกังานเกรดเอ ในขณะที�อตัราการใช้พื 2นที�อาคารสํานกังานเกรดเอ มี
อตัราการใช้พื 2นที�สงูถึงราวร้อยละ 96.7 สว่นเกรดบีอยู่ที�ร้อยละ 90.1 พื 2นที�อาคารสํานกังานเกรดเอถกูเช่าไปราว 
121,953 ตารางเมตร มีพื 2นที�วา่งเพียง 4,132 ตารางเมตร สว่นพื 2นที�อาคารสาํนกังานเกรดบีถกูเช่าไปราว 178,758 
ตารางเมตร มีพื 2นที�วา่งราว 19,911 ตารางเมตร  

ด้านอตัราคา่เช่าจากการสาํรวจในช่วงสิ 2นปี พ.ศ. 2557 อตัราคา่เช่าอาคารสาํนกังานเฉลี�ยอยูที่� 519 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน ปรับขึ 2นในอตัราร้อยละ 5.1 จากปี พ.ศ. 2557 ซึ�งอยู่ที� 494 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อาคาร
สาํนกังานเกรดเอมีอตัราคา่เช่าเฉลี�ยอยูที่�ราว 656 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับตวัเพิ�มขึ 2นในอตัราร้อยละ 2.8 
จากปี พ.ศ. 2556 ซึ�งอยู่ที� 638 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน สว่นอาคารสํานกังานเกรดบี มีราคาค่าเช่าเฉลี�ยอยู่ที�
ราว ��� บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับตวัเพิ�มขึ 2นในอตัราร้อยละ 6.9 จากปี พ.ศ. 2556 ที�อยู่ที� 449 บาทต่อ
ตารางเมตรตอ่เดือน (แผนภาพ 9) 
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แผนภาพ 9: อตัราคา่เชา่อาคารสาํนกังานแบง่ตามเกรดอาคาร ปี พ.ศ. 2554-2557 

หน่วย:บาท/ตรม/เดือน   

 
หมายเหต:ุ อตัราคา่เชา่เป็นราคาเสนอ มิใชร่าคาที�ผ่านการตอ่รองและลดราคาแล้ว 
ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

แผนภาพ 10: อาคารสํานกังานในบริเวณใกล้เคียง ที�สามารถเทียบเคียงกบัโครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์ (ขนาดพื 2นที�เช่ามากกวา่ 20,000 ตร.ม.) 

 
 

บริเวณ พื 2นที�เช่า (ตร.ม.) อตัราการเชา่ อตัราคา่เช่า 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

รสา ทาวเวอร์ 1  ถนนพหลโยธิน 21,700 100.0% 600.00 
รสา ทาวเวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน 24,000 98.8% 725.00 
ชินวตัรทาวเวอร์ 3  ถนนพหลโยธิน 43,000 95.2% 600.00 
ปิยวรรณทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 21,700 100.0% 425.00 
ซนัทาวเวอร์ เอ  ถนนวิภาวด ี 24,605 100.0% 650.00 
ซนัทาวเวอร์ บี ถนนวิภาวด ี 34,480 94.9% 650.00 
เล้า เป้ง หงวน  ถนนวิภาวด ี 31,564 100.0% 525.00 

แหลง่ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

แนวโน้มธุรกิจอาคารสาํนกังานให้เช่าบริเวณพหลโยธินและวิภาวดีรังสติ 

สาํหรับแนวโน้มในอนาคต อตัราการเช่าอาคารสํานกังานยงัคงในอตัราที�น่าพึงพอใจ กลา่วคือ โดย ณ สิ 2นปี 2557 
มีอตัราการเช่าที�สงูถึงร้อยละ 92.6 และมีพื 2นที�ว่างเหลือให้เช่าเพียงแค่ 24,043 ตารางเมตร ในขณะที�อตัราการใช้
พื 2นที�โดยเฉลี�ยต่อปี ณ สิ 2นปี พ.ศ. 2557 สงูกว่า 10,000 ตารางเมตร พื 2นที�อาคารสํานกังานใหม่ที�จะแล้วเสร็จอีก
ภายใน 2 ปี มีพื 2นที�เพียงแค ่12,250 ตารางเมตร ซึ�งไมน่า่จะกระทบตอ่ยอดพื 2นที�คงเหลอืในปัจจบุนั 
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ในสว่นอตัราการเช่า มีแนวโน้มปรับตวัเพิ�มขึ 2น โดย ณ สิ 2นปี พ.ศ. 2557 อตัราค่าเช่าปรับตวัเพิ�มขึ 2นเฉลี�ยในอตัรา
ร้อยละ 5.1 ซึ�งคาดว่าอตัราค่าเช่าจะปรับตวัสงูกว่านี 2ในอีก 3 – 4 ปีข้างหน้า เนื�องจากการพฒันาที�ดินเพื�อใช้เป็น
พื 2นที�อาคารสาํนกังานให้เช่าในบริเวณนี 2คอ่นข้างน้อย การพฒันาระบบขนสง่มวลชนระบบรางในบริเวณพื 2นที�ศกึษา
จะเพิ�มความสะดวกในการเดินทาง อีกทั 2งการขยายตัวของเมืองในอนาคต น่าจะส่งผลให้การพัฒนาอาคาร
สาํนกังานในบริเวณนี 2มีแนวโน้มดีขึ 2นเรื�อยๆ 

(4) อาคารสาํนักงานให้เช่าในเขตพื 8นที(บริเวณบางนา-ตราด 

จากการสํารวจตลาดอาคารสํานกังานพื 2นที�บริเวณบางนา-ตราด ณ สิ 2นปี 2557 พบว่ามีจํานวนอปุทานรวมราว
189,129.05 ตารางเมตร จากทั 2งหมด 11 อาคาร อปุทานทั 2งหมดเป็นอปุทานจากอาคารที�ได้เปิดให้บริการก่อนปี 
พ.ศ. 2554 และเป็นอาคารสํานกังานเกรดบีทั 2งหมด โดยระหว่างปี พ.ศ. 2554 จนถึงสิ 2นปี พ.ศ. 2557 ไม่พบ
อปุทานเพิ�มเติมเข้ามาในบริเวณนี 2แตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตามคาดวา่จะมีโครงการอาคารสาํนกังานให้เช่าเกิดขึ 2นเพิ�ม
อีก 1 อาคารภายในปี พ.ศ. 2559 โดยอาคารแห่งนี 2มีพื 2นที�ให้เช่าราว 31,880 ตารางเมตร ตั 2งอยู่บนบริเวณแยกตดั
ถนนสขุมุวิท กบัถนนบางนา-ตราด (แผนภาพ 10) 

แผนภาพ 11: อปุทานอาคารสาํนกังานในเขตพื 2นที�บริเวณบางนา-ตราด ปี พ.ศ. 2555 – y��� 

หน่วย: ตารางเมตร 

ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เมื�อพิจารณาอุปสงค์และอตัราการเช่าในพื 2นที�พบว่า อาคารสํานกังานในพื 2นที�บางนา-ตราด ณ สิ 2นปี 2557 ได้ถูก
เช่าคิดเป็นพื 2นที�ประมาณ 176,488 ตารางเมตร จากพื 2นที�อปุทานทั 2งหมด 189,029 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการ
เช่าประมาณร้อยละ 93.4 โดยมีพื 2นที�อาคารสํานกังานว่างประมาณ 12,541 ตารางเมตรโดยอตัราการเช่าปรับขึ 2น
จากปี พ.ศ. 2556 ซึ�งอยู่ที�ร้อยละ 92.4 (แผนภาพ 12) ในขณะที�สว่นของราคาค่าเช่าอาคารสํานกังานเฉลี�ยมีการ
ปรับขึ 2นอยา่งตอ่เนื�อง ณ สิ 2นปี พ.ศ. 2557 เฉลี�ยอยูที่� 400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับขึ 2นในอตัราร้อยละ 5.3 
จากปี พ.ศ. 2556 ซึ�งอยูที่� 380 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน (แผนภาพ 13) 
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แผนภาพ 12: อปุทาน อปุสงค์ และอตัราการเชา่อาคารสาํนกังาน ปี พ.ศ. 2552-2557  

หน่วย: ตารางเมตร 

 

ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

แผนภาพ 13: อตัราคา่เช่าอาคารสาํนกังาน ปี พ.ศ. 2552-2557 

หน่วย: บาท/ตรม./เดือน 

 
หมายเหต:ุ ราคาคา่เชา่เป็นราคาเสนอ มิใชร่าคาที�ผ่านการตอ่รองและลดราคาแล้ว 
ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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แผนภาพ 14: อาคารสาํนกังานในบริเวณบางนา ที�สามารถเทียบเคียงกบัโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  

 
 

พื 2นที�เช่า (ตร.ม.) อตัราการเชา่ อตัราคา่เช่า 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

เนชั�น ทาวเวอร์ 44,719.05 90.4 490 
ไพโรจน์กิจจา ทาวเวอร์ 20,890.00 84.8 350 
เอ็ม ดี ทาวเวอร์ 20,934.00 98.6 450 
เอ็ม อี ซี ทาวเวอร์ 18,560.00 87.8 450 
แอมเพิล ทาวเวอร์ 18,000.00 89.2 500 
บางนา ทาวเวอร์ เอ 17,918.00 99.3 480 
บางนา ทาวเวอร์ บี 13,700.00 100.0 480 
บางนา ทาวเวอร์ ซี 9,410.00 100.0 480 
อาคาร กหุลาบ 8,746.00 96.0 350 
อาคาร เอ. พี. นครินทร์ 8,672.00 62.5 250 
อาคารเตียวฮง บางนา 7,580.00 85.2 350 

ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

แนวโน้มธุรกิจอาคารสาํนกังานให้เช่าบริเวณบางนา-ตราด 

แนวโน้มธุรกิจอาคารสํานกังานให้เช่าในกรุงเทพมหานครค่อนข้างดีมาก ทั 2งนี 2เนื�องจากอปุทานมีจํานวนน้อยและ
อปุสงค์เพิ�มขึ 2น ทําให้พื 2นที�เหลอืสาํหรับเช่ามีน้อย สง่ผลให้ราคาค่าเช่ามีแนวโน้มปรับตวัสงูขึ 2นในระยะเวลา 3-5 ปี 
จากการที�อปุทานอาคารสาํนกังานเริ�มขาดแคลน และที�ดินสําหรับการพฒันาในบริเวณศนูย์กลางธุรกิจขาดแคลน 
หรือ หากหาได้ก็มีราคาแพง จะสง่ผลให้ทําเลรอบนอกศนูย์กลางธุรกิจที�มกีารเดินทางเข้าสูเ่มืองสะดวกปรับตวัดีขึ 2น 
บางนาที�จริงแล้วมิใช่บริเวณที�เป็นที�นิยมด้านอาคารสํานกังาน หากแต่การก่อสร้างสนามบินสวุรรณภมูิ อีกทั 2งการ
พัฒนาของทางภาคเอกชน ส่งเสริมให้บริเวณนี 2เริ�มมีความสะดวก อีกทั 2งบริเวณนี 2ยังเป็นบริเวณที�ใกล้นิคม
อตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั นิคมอตุสาหกรรมบางป ูนิคมอตุสาหกรรมบางประกง  

นอกจากนี 2บางนายงัอยู่ใจกลางระหว่างอีสเทิร์นซีบอร์ด และ กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้บริเวณนี 2เป็นที�น่าสนใจ
สําหรับการจัดตั 2งอาคารสํานกังานที�มีฐานการผลิตในนิคมบริเวณนั 2นๆ อุปทานคงเหลือ ณ บริเวณนี 2เหลือเพียง 
12,541 ตารางเมตร สง่ผลให้นกัพฒันาอาคารสาํนกังานมองวา่บริเวณนี 2มีโอกาส จึงเตรียมพฒันาอาคารสาํนกังาน
ในบริเวณนี 2 ระดบัราคาค่าเช่าค่อนข้างปรับตวัสงูขึ 2นอย่างรวดเร็ว โดยปรับขึ 2นในอตัราร้อยละ 5.2 จากปีที�ผ่านมา 
อยูที่�ระดบั 400 บาท ตอ่ ตารางเมตร และคาดวา่ระดบัราคาจะปรับตวัขึ 2นสงูกว่านี 2ในอนาคต เนื�องจากระดบัราคา
ค่าเช่าของโครงการที�จะเปิดใหม่ควรเปิดราคาเสนอไม่ตํ�ากว่า 600 บาท ต่อ ตารางเมตร จึงจะคุ้มค่าทนุ สง่ผลให้
ราคาคา่เช่าอาคารสาํนกังานในบริเวณนี 2ปรับตวัเพิ�มอยา่งแนน่อน 
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แผนภาพ 6: อตัราคา่เช่าอาคารสาํนกังานแบง่ตามพื 2นที�และเกรดอาคาร ปี พ.ศ. 2554-2557 

หน่วย:บาท/ตรม/เดือน 

ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

แนวโน้มในอนาคต 

ธุรกิจอาคารสาํนกังานกรุงเทพมหานครในอนาคตคคาดวา่มีแนวโน้มที�จะขาดแคลน เนื�องจากปัจจบุนัพบว่ามีพื 2นที�
อาคารสํานกังานว่างอยู่เพียงแค่ประมาณ 390,000 ตารางเมตร หากดูจากความต้องการใช้พื 2นที�เพิ�มเติมซึ�งมี
แนวโน้มเพิ�มขึ 2นสงูกวา่ราว 130,000 ตารางเมตรตอ่ปี เมื�อเปรียบเทียบกบัอปุทานใน 3 ปีข้างหน้า ซึ�งมีอยูป่ระมาณ 
290,000 ตารางเมตร พบว่าการเติบโตของอุปสงค์จะสงูกว่าการเติบโตของอปุทาน ดงันั 2นอตัราการเช่าที�สงู และ
อปุทานที�มีอยูอ่ยา่งจํากดั จะเป็นภาวะกดดนัให้เจ้าของอาคารสาํนกังานมีการปรับคา่เช่าให้สงูมากขึ 2น และคาดว่า
จะมีการปรับราคาคา่เช่าเพิ�มขึ 2นอยูใ่นช่วงร้อยละ 3 ทั 2งนี 2อปุทานที�มีจํานวนจํากดัในยา่นศนูย์กลางธุรกิจ ผู้ เช่าพื 2นที�
อาคารสาํนกังานขนาดใหญ่นั 2นอาจมีความจําเป็นที�จะต้องพิจารณาเช่าพื 2นที�อาคารสํานกังานนอกย่านศนูย์กลาง
ธุรกิจ 
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8. โครงสร้าง และการดาํเนินงานของกองทรัสต์  

8.1 การจัดตั �งกองทรัสต์ 

8.1.1. ข้อมูลทั�วไปของกองทรัสต์  

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ใช้ชื�อ

ภาษาองักฤษว่า WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment 

Trust หรือ WHABT เป็นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ ที�ก่อตั Hงขึ Hนด้วยผลของสญัญาก่อตั Hงทรัสต์ และ

สมบรูณ์เมื�อผู้ก่อตั Hงทรัสต์โอนเงินที�ได้จากการจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดัการ

ทรัพย์สนิเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

8.1.2. วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์  

กองทรัสต์จัดตั Hงขึ Hนเพื�อประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออก และเสนอขายหลกัทรัพย์ประเภทหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์

เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust หรือ REIT) เพื�อเสนอขายต่อ

ประชาชนตามประกาศ ทจ. 49/2555 และมีวตัถปุระสงค์ในการนําหนว่ยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ 

เมื�อกองทรัสต์นําเงินที�ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และเงินที�ได้รับจากการกู้ ยืม ไปลงทุนใน

ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์แล้ว บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ จะนําทรัพย์สินหลกัดงักลา่วไป

จดัหาผลประโยชน์ ไมว่า่จะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พื Hนที�ในลกัษณะคล้ายคลงึกนักบัการให้

เช่า การให้บริการที�เกี�ยวข้องกบัการเช่าหรือทรัพย์สินที�ให้เช่า ในการจดัหาผลประโยชน์ดงักลา่ว บริษัทฯ 

ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ จะแต่งตั Hง บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ�งมี

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการ เอสเจ  

อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และแต่งตั Hง บริษัทดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) เป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เพื�อดําเนินการจดัหาผลประโยชน์ และ

บริหารทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์ลงทุนภายใต้การกํากับดูแล และกําหนดนโยบายของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ โดยการมอบหมายหรือแต่งตั Hงดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญาก่อตั Hงทรัสต์ 

กฎหมาย และประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง การจดัหาผลประโยชน์ และบริหารทรัพย์สิน

หลกัของกองทรัสต์จะอยูภ่ายใต้การควบคมุ และกํากบัดแูลของทรัสตี เพื�อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ 

และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามข้อตกลง และเงื�อนไขแห่งสญัญาแต่งตั Hงผู้ จัดการกองทรัสต์ 

และสญัญาแตง่ตั Hงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที� พ.ร.บ. ทรัสต์ รวมทั Hงประกาศอื�นๆ 

ที�เกี�ยวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ทั Hงนี H กองทรัสต์จะไม่ดําเนินการใน
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ลกัษณะใดที�เป็นการใช้กองทรัสต์เข้าดําเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรม

แรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น อีกทั Hงกองทรัสต์จะไม่นําอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่า

แก่บคุคลที�มีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะนําอสงัหาริมทรัพย์นั Hนไปใช้ประกอบธุรกิจที�ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่

ชอบด้วยกฎหมาย 
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แผนภาพกระบวนการขั �นตอนก่อตั �งกองทรัสต์  

 

 

  

  

ผู้ ก่อตั Hงทรัสต์ 

ยื�นขออนญุาตตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. เสนอขาย
หน่วยทรัสต์และขอความเห็นชอบเป็นผู้จดัการ

สํานกังาน ก.ล.ต. แจ้งผลการพิจารณาภายใน 45 วนั 
นบัแตไ่ด้รับคําขอและเอกสารครบถ้วน 

เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้เสร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่
สํานกังาน ก.ล.ต. แจ้งผล 

ดําเนินการให้หนว่ยทรัสต์ที�ออกใหมเ่ข้าเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขาย 

สง่สําเนาสญัญาก่อตั Hงทรัสต์ที�ลงนามตอ่สํานกังาน
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแตล่งนาม 

ให้ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์โอนเงิน
จากการขายหนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัส
ตีภายใน 15 วนัทําการ นบัแตปิ่ด
การขาย และยื�นหลกัฐานการโอน
เงินพร้อมรายงานผลการเสนอขาย 

เข้าทําสญัญาก่อตั Hงทรัสต์ตามร่าง
ที�ได้รับความเห็นชอบก่อนหรือใน

วนัโอนทรัพย์สินให้ทรัสต ี

วนัที�มีการ
ก่อตั Hง

กองทรัสต์ 

+ 
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ทั Hงนี H กองทรัสต์จะก่อตั Hงในวนัที�ทําสญัญาก่อตั Hงทรัสต์ และจะมีผลสมบรูณ์เมื�อบริษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตั Hงทรัสต์ได้โอน

เงินที�ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ที�เสนอขายครั Hงแรกทั Hงหมดให้แก่ทรัสตี 

อนึ�ง ภายหลงัจากการก่อตั Hงกองทรัสต์แล้ว โครงสร้างของกองทรัสต์สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดงัตอ่ไปนี H 

 

  

ผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียลเอสเตท 
แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
1. บริษัท ซีบ ีริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) 

จํากัด สําหรับโครงการ เอสเจ อินฟินิท 
วนั บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์ และ 

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
จํากัด (มหาชน) สําหรับโครงการ บาง
นา บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์  

ทรัสตี 

 

ผู้เช่า 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม

เพลก็ซ์ 

ทรัพย์สินหลกัที�ลงทนุครั Hงแรก ประกอบด้วย 

(1) กรรมสิทธิcในที�ดินและอาคารโครงการ เอสเจ  

อินฟินิท วนั  บิสซิเนส คอมเพล็กซ์   

(2) สิทธิการเช่าที�ดิน 30 ปีนบัจากวนัที�กองทรัสต์เข้า

ลงทนุในครั Hงแรก และ กรรมสิทธิcในอาคารโครงการ 

บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ ์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 

 

   
นักลงทุนอื�น 

บริการจดัการ
กองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียม 

บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ตรวจสอบดแูล
กองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าเช่า ให้เช่าพื Hนที� 

ผลประโยชน์ตอบแทน เงินลงทนุ 

ค่าธรรมเนียม 

ตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว 
บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) 
จํากดั สาํหรับโครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน 
บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์  
 



ส่วนที� 2 หน้า 205 

8.2 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตั �งทรัสต์ 

หัวข้อ รายละเอียด 

 คู่สัญญา 1 บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั (“ผู้ก่อตั �งกองทรัสต์” และจะเข้า
เป็น “ผู้จัดการกองทรัสต์”) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) (“ทรัสตี”) 

 ลักษณะของ2
กองทรัสต์
และกลไก
การบริหาร 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส  
คอมเพล็กซ์ ใช้ชื�อภาษาอังกฤษว่า WHA Business Complex Freehold and 
Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ WHABT เป็นกองทรัสต์ตาม
พระราชบัญญัติทรัสต์ ที�ก่อตั Hงขึ Hนด้วยผลของสญัญาก่อตั Hงทรัสต์นี H และสมบูรณ์เมื�อผู้
ก่อตั Hงทรัสต์โอนเงินที�ได้จากการจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดัการ
ทรัพย์สินเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์นี Hไม่มีสถานะเป็นนิติบคุคล โดย
เป็นกองทรัพย์สนิที�อยูใ่นชื�อ และอํานาจจดัการของทรัสตี  

การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์ที�ได้รับมอบหมาย
จากทรัสตีซึ�งได้รับการแต่งตั Hงตามสัญญานี H โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที� และความ
รับผิดชอบตามที�ปรากฏในรายการเกี�ยวกับอํานาจหน้าที�ของทรัสตี และผู้จัดการ

กองทรัสต์ ในการนี H ผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบหลกัที�
เกี�ยวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 
และทรัสตีมีอํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบหลกัในการกํากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าที�
ของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสญัญา และ
ตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทั Hงนี H ในกรณีที�กองทรัสต์มี
นโยบายการลงทนุในทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินหลกั การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื�น
ดงักล่าวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื�นที�ทรัสตี หรือ
ผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมายโดยจะเป็นไปตามที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั Hงทรัสต์นี H 

ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีจะปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะที�เป็นผู้ ที�มีวิชาชีพซึ�งได้รับความ
ไว้วางใจ ด้วยความระมดัระวงั ซื�อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งเป็น
ธรรม เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญานี H และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมในเอกสารที�เปิดเผย เพื�อ
ประโยชน์ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุ และมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 ชื�ออายุ3
ประเภทและ
วัตถุประสงค์
ของ

3.1 ชื�อ อาย ุและประเภท 

ชื�อของกองทรัสต์ซึ�งก่อตั Hงขึ Hนตามสัญญานี H คือ ทรัสต์ เพื�อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และสทิธิการเช่า ดบับลวิเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และใช้ชื�อ
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หัวข้อ รายละเอียด 

กองทรัสต์ ภาษา องักฤษว่า WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real 
Estate Investment Trust หรือ WHABT อนึ�ง ชื�อของกองทรัสต์อาจเปลี�ยนแปลง
ได้ตามที�ผู้จัดการกองทรัสต์จะกําหนดเป็นครั Hงคราว โดยได้รับอนมุตัิจากทรัสตี 
และมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

3.2 วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จัดตั Hงขึ Hนตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื�อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกรรมในตลาดทุนตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการออกหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อเสนอขายต่อประชาชน และนําหน่วยทรัสต์ดงักลา่วเข้า
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์นั Hน บริษัทฯ จะเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์  
วิธีการ และเงื�อนไขที�ระบไุว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามที�กําหนด
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูในการเสนอขายแต่ละครั Hง โดยจะกําหนดให้ชําระ
ค่าหน่วยทรัสต์ด้วยเงินสดหรือเทียบเท่าเท่านั Hน และภายหลงัจากที�บริษัทฯ ได้
โอนเงินที�ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ทรัสตี และกองทรัสต์ได้ก่อตั Hงขึ Hน
อยา่งสมบรูณ์ตามพระราชบญัญัติทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการยื�นคําขอต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ เพื�อขอให้พิจารณารับหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนภายในสี�สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
เมื�อนําหน่วยทรัสต์ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถทําการซื Hอ/ขายหน่วยทรัสต์ผ่านระบบ 
“การซื Hอ/ขายหน่วยทรัสต์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ ทั Hงนี H บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทราบถึงกําหนดเวลาดังกล่าวโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลกัทรัพย์ และผู้ลงทนุโดยมิชกัช้า 

เมื�อกองทรัสต์นําเงินที�ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์จะนําไปลงทุนใน
ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ กองทรัสต์โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 
(ซึ�งได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์จากสาํนกังาน ก.ล.ต.) จะนํา
ทรัพย์สินหลกัดงักล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง 
การให้ใช้พื Hนที�ในลกัษณะคล้ายคลงึกนักบัการให้เช่า การให้บริการที�เกี�ยวข้องกบั
การเช่าหรือทรัพย์สนิที�ให้เช่า ในการจดัหาผลประโยชน์ดงักลา่ว บริษัทฯ ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์ อาจมอบหมายหรือแต่งตั Hงผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(Property Manager) ให้ดําเนินการได้ โดยการมอบหมายหรือแต่งตั Hงจะเป็นไป
ตามข้อกําหนดในสัญญานี H กฎหมาย และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที�
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เกี�ยวข้อง 

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในการจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ จะอยู่ภายใต้
การควบคมุ และกํากบัดแูลโดยทรัสตี เพื�อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป
ตามข้อตกลง และเงื�อนไขแห่งสญัญานี H และหลกัเกณฑ์ที�พระราชบญัญัติทรัสต์ 
รวมทั Hงประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์  

กองทรัสต์จะไม่ดําเนินการในลกัษณะใดที�เป็นการใช้กองทรัสต์เข้าดําเนินธุรกิจ
หรือประกอบธุรกิจเอง อีกทั Hงกองทรัสต์จะไม่นําอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ออกให้เช่าแก่บุคคลที�มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนําอสังหาริมทรัพย์นั Hนไปใช้
ประกอบธุรกิจที�ขดัตอ่ศีลธรรม หรือไมช่อบด้วยกฎหมาย  

นอกจากนี H กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากการลงทนุใน
ทรัพย์สนิหลกัได้ ทั Hงนี H เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และสดัสว่นที�กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศอื�นที�เกี�ยวข้อง 

ทั Hงนี H กองทรัสต์ มีรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ Hนสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม ของ
ทกุปี และรอบระยะเวลาบญัชีแรกให้สิ Hนสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ทรัพย์สินที�4
จะให้เป็น
กองทรัสต์ 

ทรัพย์สินเริ�มต้น (Initial Assets) ที�จะให้เป็นกองทรัสต์ คือ เงินที�ผู้ก่อตั Hงทรัสต์ได้รับจาก
การจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครั Hงแรก (“ทรัพย์สินเริ�มต้น”) บริษัทฯ 
ในฐานะผู้ก่อตั Hงทรัสต์มีหน้าที�ดําเนินการให้ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์โอนเงินที�ได้จากการ
จําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื�อให้การก่อตั Hงกองทรัสต์แล้วเสร็จภายในสิบห้า (15) 
วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และยื�นเอกสารหลกัฐานที�แสดงได้ว่ามีการโอน
เงินดงักลา่ว พร้อมกบัรายงานผลการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.  

ภายหลงัจากที�กองทรัสต์โดยทรัสตีได้รับทรัพย์สินเริ�มต้นดงักลา่ว กองทรัสต์จะลงทนุใน
ทรัพย์สินหลกัตามที�ระบไุว้ในข้อ 11.1 โดยรายละเอียดของทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์จะ
ลงทนุครั Hงแรก ปรากฏตามรายละเอียดบญัชีทรัพย์สิน ทั Hงนี H กองทรัสต์จะใช้เงินกู้ยืมเงิน
จากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินเพื�อการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัดงักลา่วด้วย ทั Hงนี H 
จํานวนเงินกู้  และข้อกําหนดเกี�ยวกบัการกู้ยืมเงินเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว  

นอกจากนี H ทรัพย์สินที�จะให้เป็นกองทรัสต์ยังรวมถึงทรัพย์สินอื�นที�กองทรัสต์จะได้มา
เพิ�มเติมตามข้อตกลง และเงื�อนไขแห่งสญัญานี H ตลอดจนหลกัเกณฑ์ และประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 

 หน่วยทรัสต์ 5 หน่วยทรัสต์ คือ สิทธิในการได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละ
เทา่ๆ กนั โดยมลูค่าที�ตราไว้ของหน่วยทรัสต์ คือ หน่วยละ [●] บาท หน่วยทรัสต์ให้สิทธิ
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แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เทา่ๆ กนัในการเป็นผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยสิทธิดงักลา่วไป
ตามข้อตกลง และเงื�อนไขแหง่สญัญานี H และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง อยา่งไรก็ดี หน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์นี Hมิได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน  

หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคณุสมบตัิเป็นหนว่ยทรัสต์ประเภทระบชืุ�อผู้ ถือ และชําระเต็ม
มูลค่าทั Hงหมด  รวมทั Hงไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจํากัดที�เป็นไปตาม
กฎหมายตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี H 

ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครั Hงแรกมีจํานวนหน่วยทรัสต์ทั Hงสิ Hนไม่เกิน [●] หน่วย คิด
เป็นมลูคา่ไมเ่กิน [●] บาท ซึ�งคํานวณตามมลูค่าที�ตราไว้ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ใน
ครั Hงแรกมีจํานวนหน่วยทรัสต์ทั Hงสิ Hนไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน [●] บาท ซึ�ง
คํานวณตามมลูคา่ที�ตราไว้ 

 การเพิ�มทุน6
ของ
กองทรัสต์ 

6.1 อํานาจหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการเพิ�มทนุ 

กองทรัสต์อาจเพิ�มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื�อเสนอขายเป็นการทั�วไปต่อผู้
ลงทนุ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ หรือเสนอขายเป็น
การเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์บางรายก็ได้ โดยให้เป็นไปตามมติของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ และข้อกําหนดในสญัญานี H 

ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ดําเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเพิ�มทุนของ
กองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื�อขอมติ
อนุมัติใ ห้เพิ�มทุน และดําเนินการอื�นใดๆ ที� เ กี�ยวข้อง และให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ ข้อกําหนดที� เ กี�ยวข้อง และมติของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์  

การออกหน่วยทรัสต์เพื�อเพิ�มทนุของกองทรัสต์ให้ออกเป็นหน่วยเต็ม กองทรัสต์
จะออกหน่วยทรัสต์ที�เป็นเศษมิได้ ในการออกหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซื Hอตาม
จํานวนเงินคา่จองซื Hอนั Hน ให้ผู้จองซื Hอได้รับหนว่ยทรัสต์เป็นจํานวนเต็มเทา่นั Hน  

การออกหนว่ยทรัสต์เพื�อเพิ�มทนุของกองทรัสต์ให้กําหนดระยะเวลาเฉพาะวนัทํา
การเท่านั Hน เว้นแต่ผู้จัดการกองทรัสต์จะกําหนดเป็นประการอื�นใดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากทรัสตีก่อน 

หากการเพิ�มทนุของกองทรัสต์จะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของผู้จัดการกองทรัสต์งดออก
เสยีงในวาระที�เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุของกองทรัสต์ และการออกหนว่ยทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ดําเนินการตามที�สมควรเพื�อให้หน่วยทรัสต์ที�ออก
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ใหม่ในแต่ละคราวสามารถเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ภายในสี�สบิห้าวนั (45) นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในแตล่ะคราวนั Hน  

 เหตุในการ7
เพิ�มทุนและ
กระบวนการ
เพิ�มทุน 

7.1 เหตใุนการเพิ�มทนุกองทรัสต์ 

 เพิ�มทุนเพื�อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์7.1.1
เพิ�มเติมจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ที�มีอยูเ่ดิม 

 เพิ�มทุนเพื�อปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ�งรวมถึง7.1.2
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์มีสิทธิการ
เช่า ให้อยู่ในสภาพดี และมีความพร้อมที�จะใช้หาผลประโยชน์ หรือ
สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที�เปลี�ยนแปลงไป  

 เพิ�มทนุเพื�อตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยู่แล้ว ซึ�งเป็น7.1.3
ของกองทรัสต์หรือที�กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพื�อประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความ
ต้องการของลกูค้าที�เปลี�ยนแปลงไป 

 เพิ�มทนุเพื�อชําระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 7.1.4

 เหตุอื�นใดที�ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร และจําเป็นขอให้มีการเพิ�ม7.1.5
ทนุ 

7.2 กระบวนการเพิ�มทนุ 

 การเพิ�มทุนของกองทรัสต์จะกระทําได้ต่อเมื�อไม่ขัดหรือแย้งกับ7.2.1
เจตนารมณ์ในการก่อตั Hงกองทรัสต์ และบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์ พระราชบญัญตัิ ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออก
โดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

 การเพิ�มทนุของกองทรัสต์จะต้องได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�อนมุตัิให้7.2.2
เพิ�มทนุด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั Hงหมดของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เพิ�มเติมดงัตอ่ไปนี H 

 การเพิ�มทนุโดยเสนอขายหนว่ยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้(1)
ถือหนว่ยทรัสต์บางราย ต้องไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์
รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทั Hงหมดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที�มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงคดัค้านการเพิ�มทนุ 

 ในกรณีที�เป็นการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทุนแบบ(2)
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มอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที�
แสดงไว้อย่างชดัเจนว่าการจดัสรรหน่วยทรัสต์ใหม่จากการเพิ�มทนุ
จะเป็นไปตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที� กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่าด้วย หลกัเกณฑ์ 
เงื�อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการ
ใดๆ เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุของบริษัทจดทะเบียนโดยอนโุลม และตาม
แนวทางที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนดในรายละเอียดเพื�อให้เกิดความ
ชดัเจนในทางปฏิบตัิ (ถ้ามี) ทั Hงนี H การเพิ�มทนุต้องกระทําให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ�ง (1) ปีนบัแต่วนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตัิ
ให้เพิ�มทนุ  

 ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทุนเพื�อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ�มเติม ได้ผ่าน7.2.3
กระบวนการเกี�ยวกับการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกั และอุปกรณ์ตามที�
กําหนดในข้อ 8.1.4 แห่งสญัญานี H และหากเป็นการทําธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ ต้องผา่นการดําเนินการตามที�กําหนดไว้ในข้อ 15 แหง่สญัญา
นี H 

 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับอนุญาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขาย7.2.4
หนว่ยทรัสต์ที�ออกใหม ่

 การลดทุน8
ชาํระแล้ว 

8.1 อํานาจหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที�ในการดําเนินการลดทุนชําระแล้วของ
กองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และจะแก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไป 

8.2 เหตใุนการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ให้มีได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี H 

 กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที�เหลืออยู่ภายหลังจากการจําหน่าย8.2.1
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการตดัจําหน่าย
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั Hงนี H ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า
กองทรัสต์ไมม่ีกําไรสะสมเหลอือยูแ่ล้ว 

 กองทรัสต์มีการเพิ�มทนุเพื�อให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม แตป่รากฏ8.2.2
เหตขุดัข้องในภายหลงั ทําให้ไมส่ามารถได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตตุ้องนําไปใช้ใน8.2.3
การคํานวณกําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 
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15.1 แหง่สญัญานี H 

 กรณีอื�นใดที�ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้ลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ได้  8.2.4

8.3 กระบวนการลดทนุชําระแล้ว 

 การลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์จะกระทําได้ต่อเมื�อไม่ขดัหรือแย้งกับ8.3.1
เจตนารมณ์ในการก่อตั Hงกองทรัสต์ บทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติทรัสต์ 
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดย
อาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

 ที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้ลดทนุชําระแล้วด้วยคะแนนเสียง8.3.2
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั Hงหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ในการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการ8.3.3
ลดทนุชําระแล้วด้วยวิธีการลดมลุคา่หนว่ยทรัสต์ให้ตํ�าลงเทา่นั Hน 

 ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการเฉลี�ยเงินที�ได้จากการลดทนุชําระแล้ว8.3.4
คืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มี ชื�ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ที�ใช้ใน
การลดทุนชําระแล้วจากมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ ทั Hงนี H เงินที�เฉลี�ยคืนต้องไม่ได้มาจากเงิน
กําไรของกองทรัสต์ 

ทั Hงนี H กระบวนการลดทุนชําระแล้วสําหรับเหตุตามที�ระบุในข้อ 8.2.1 ข้อ 8.2.2 
หรือข้อ 8.2.3 สามารถกระทําได้โดยไมต้่องได้รับมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 ผู้ถอื9
หน่วยทรัสต์ 

9.1 การเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของตวัการตวัแทน
ระหวา่งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์กบัทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของ
การเป็นหุ้นสว่นหรือลกัษณะอื�นใด ระหว่างทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใน
ระหวา่งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยกนั  

9.2 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ทําให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีที�
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี Hให้แก่ทรัสตี ผู้จัดการ

กองทรัสต์ หรือเจ้าหนี Hของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และ
เจ้าหนี Hของกองทรัสต์จะบงัคบัชําระหนี Hได้จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์เทา่นั Hน 

9.3 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิเรียกให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่า
เงินกําไร หลังหักเงินต้นจากการกู้ ยืมที�ถึงกําหนดชําระ  ภาระผูกพันอื�นที�ถึง
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กําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด ค่าใช้จ่าย และค่าสํารองต่างๆ ตามที�
กฎหมายอนุญาตให้กองทรัสต์หกัได้ และมีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไป
กว่าจํานวนทุนของกองทรัสต์ที�ปรับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนตํ�ากว่ามูลค่า
หนว่ยทรัสต์  

9.4 ไม่ว่าในกรณีใดๆ มิให้ตีความสญัญานี Hไปในทางที�ก่อให้เกิดผลขดัหรือแย้งกับ
ข้อกําหนดตามข้อ 9.1 ข้อ 9.2 และข้อ 9.3  

9.5 การเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไม่ทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิc และสิทธิเรียกร้อง
เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียว ไม่ว่าสว่นหนึ�งสว่นใด 
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืน
จากบุคคลภายนอก ในกรณีที�ทรัสตี และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์ จัดการ
กองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี Hหรือพระราชบญัญัติทรัสต์ อนั
เป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยงับุคคลภายนอก ทั Hงนี H 
ตามหลกัเกณฑ์ที�พระราชบญัญตัิทรัสต์กําหนด 

9.6 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมต้่องรับผิดตอ่ผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชําระเงิน
อื�นใดเพิ�มเติมให้แก่กองทรัสต์หลงัจากที�ได้ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว 
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอื�นใดเพิ�มเติมอีกสําหรับหน่วยทรัสต์ที�ถือ
นั Hน 

9.7 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ตลอดจนซักถาม และแสดงความเห็นเกี�ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์
ของทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�กฎหมายที�
เกี�ยวข้อง และสญัญานี Hกําหนดไว้หรือไม ่อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมม่ีสทิธิ
เข้าแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผู้จัดการ

กองทรัสต์ และทรัสตี ซึ�งเรื�องดังกล่าวให้ถือเป็นอํานาจ และดุลพินิจของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแตก่รณี  

9.8 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที�จะได้รับการจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีการตามที�กําหนดไว้ในข้อ 18 แหง่สญัญานี H  

9.9 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื�อแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี H หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ โดยเป็นไปตามเงื�อนไข และหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในสญัญานี H 
ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์จะแก้ไขเพิ�มเติมสัญญานี H หรือแก้ไขวิธีการ
จดัการ เมื�อได้รับมติตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�ระบไุว้ในสญัญานี H 

9.10 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิที�จะได้รับเงินคืนเมื�อเลกิกองทรัสต์หรือลดทนุ โดยในกรณี
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ของการเลิกกองทรัสต์นั Hน ทรัสตีซึ�งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที�เกี�ยวกบัการชําระบญัชี
กองทรัสต์อาจจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีทําหน้าที�เป็นผู้ ชําระบญัชี โดยดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีการที�ระบไุว้ในสญัญานี H อนึ�ง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินคืน
ก็ตอ่เมื�อกองทรัสต์มีทรัพย์สนิคงเหลอืภายหลงัจากได้หกัค่าใช้จ่าย และชําระหนี H
ของกองทรัสต์เมื�อเลกิกองทรัสต์แล้วเท่านั Hน สําหรับกรณีการลดทนุชําระแล้ว ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการเฉลี�ยเ งินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดย
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และประกาศ อื�นๆ ที�เกี�ยวข้องตามที�สาํนกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

9.11 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิที�จะโอนหนว่ยทรัสต์ได้ แตท่ั Hงนี H จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไข 
และหลกัเกณฑ์ที�ระบไุว้ในสญัญานี H 

9.12 สทิธิประโยชน์อื�นๆ 

 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําได้ตาม9.12.1
กฎหมายตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที�ทรัสตี และ  /หรือนายทะเบียน
หนว่ยทรัสต์กําหนด  

 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิลงมติเกี�ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ ตาม9.12.2
เงื�อนไข และหลักเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในสญัญานี H และจะต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และประกาศ หลกัเกณฑ์หรือ ข้อบงัคบั ของสํานกังาน ก.ล.ต. 
และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ จะต้องไม่เป็นการเพิ�มภาระของทรัสตี ผู้
ก่อทรัสต์ และ ผู้จดัการกองทรัสต์ เกินไปกวา่ที�กฎหมายกําหนด 

  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที�จะได้ รับเงินคืนเมื�อมีการลดเงินทุนตาม9.12.3
หลกัเกณฑ์ และวิธีการที�ระบไุว้ในข้อ 8.3 แหง่สญัญานี H 

 การโอนและ10
ข้อจาํกัดการ
โอน
หน่วยทรัสต์ 

10.1 การโอนหนว่ยทรัสต์ 

ภายใต้บงัคบัแห่งข้อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ตามข้อ 10.2 แห่งสญัญานี H ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์สามารถโอนหนว่ยทรัสต์ได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี H 

(1) วิธีการโอนหนว่ยทรัสต์ที�มีใบหนว่ยทรัสต์ 

การโอนหน่วยทรัสต์ที�มีใบหน่วยทรัสต์ย่อมสมบรูณ์เมื�อผู้ โอนได้สลกัหลงั
ใบหน่วยทรัสต์ โดยระบุชื�อผู้ รับโอน และลงลายมือชื�อของผู้ โอนกับผู้ รับ
โอน และส่งมอบใบหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ รับโอน การโอนหน่วยทรัสต์จะใช้
ยันกองทรัสต์ได้เมื�อทรัสตีหรือบุคคลที�ทรัสตีมอบหมายให้เป็นนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์
แล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื�อทรัสตี หรือบุคคลที�ทรัสตี
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มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้ลงทะเบียนการโอน
หน่วยทรัสต์แล้ว ในการนี H หากทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็น
ว่าการโอนหน่วยทรัสต์นั Hนไม่ถกูต้องสมบรูณ์ ให้ทรัสตีหรือนายทะเบียน
หนว่ยทรัสต์แจ้งแก่ผู้ยื�นคําร้องภายในเจ็ด (7) วนันบัแต่วนัที�ได้รับคําร้อง
เพื�อดําเนินการแก้ไข  ในกรณีที�ผู้ รับโอนหน่วยทรัสต์ประสงค์จะได้ใบ
หนว่ยทรัสต์ใหมใ่ห้ร้องขอตอ่ทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์โดยทํา
เป็นหนงัสอืลงลายมือชื�อของผู้ รับโอนหน่วยทรัสต์ และมีพยานอย่างน้อย
หนึ�ง (1) คนลงลายมือชื�อรับรองลายมือชื�อนั Hน พร้อมทั Hงเวนคืนใบ
หน่วยทรัสต์ เดิมหรือหลักฐานอื�นให้แก่ทรัสตีหรือนายทะเบียน
หนว่ยทรัสต์ ในการนี H หากทรัสตีหรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์เห็นวา่ การ
โอนหนว่ยทรัสต์นั Hนถกูต้องตามกฎหมาย และตามสญัญานี H ให้ทรัสตีหรือ
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์ภายในเจ็ด (7) 
วนันบัแต่วนัได้รับคําร้องขอ และให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ออกใบหนว่ยทรัสต์ให้ใหม่ภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแต่วนัได้รับคําร้องขอ
นั Hน ทั Hงนี H ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตาม
ที�ทรัสตี หรือบุคคลที�ทรัสตีมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
กําหนด 

(2) วิธีการโอนหนว่ยทรัสต์ในระบบไร้ใบหนว่ยทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์
จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�ระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/
หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทั Hงนี H ผู้ โอนจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที�นายทะเบียน
หนว่ยทรัสต์ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
กําหนด 

10.2 ข้อจํากดัการโอนหนว่ยทรัสต์ 

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที�ออกตามสญัญานี Hสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด 
เว้นแต ่ 

(1) การโอนหนว่ยทรัสต์นั Hนเป็นเหตใุห้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มีสญัชาติตา่งด้าวถือ
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่าร้อยละสี�สิบเก้า (49) ของจํานวน
หนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้ทั Hงหมด ตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี H และ  

(2) การโอนหน่วยทรัสต์นั Hนเป็นเหตใุห้สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของบุคคล
ใด ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
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ดงักลา่ว (ถ้ามีการถือหนว่ยทรัสต์) เกินกวา่ร้อยละห้าสบิ (50) ของจํานวน
หนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของกองทรัสต์ 

(3) การโอนหน่วยทรัสต์นั Hนเป็นเหตใุห้สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของบุคคล
ใด  ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดงักลา่ว (ถ้ามีการถือหน่วยทรัสต์) ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด และเงื�อนไข 
อื�นๆ ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 การลงทุน11
ของ
กองทรัสต์ 

การลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 
ตลอดจนประกาศ และคําสั�งที�เกี�ยวข้อง ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะแก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไป นโยบายการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี H 

11.1 นโยบายการลงทนุ และประเภททรัพย์สนิหลกัที�กองทรัสต์จะลงทนุ 

 การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั และอปุกรณ์โดยทางตรง 11.1.1

กองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สินหลกัประเภทอสงัหาริมทรัพย์
หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (รวมถึงสทิธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์) 
และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือเครื�องอุปกรณ์ของอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงสิ�งปลกูสร้าง และทรัพย์สินอื�นๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ที�ดิน และอาคาร เครื�องมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื�น
ที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวเนื�อง และจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว ประเภททรัพย์สินที�กองทรัสต์จะลงทนุ ได้แก่ อาคารสํานกังาน 
อสงัหาริมทรัพย์อื�นที�เกี�ยวข้องกบัการสนบัสนนุหรือสง่เสริมธุรกิจพฒันา 
และให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิอื�นใดที�อาจสง่เสริมการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี H 

 กองทรัสต์จะต้องลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพื�อได้มาซึ�งกรรมสิทธิc(1)
หรือสทิธิครอบครอง ทั Hงนี H ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งสทิธิครอบครอง
ต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี H  

เป็นการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ที�มีการออก น.ส. 3 ก. 

เป็นการได้มาซึ�งสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที�มีการออกตราสาร
แสดงกรรมสทิธิcหรือสทิธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 

 อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุ และได้มาต้องไมอ่ยูใ่นบงัคบัแห่ง(2)
ทรัพยสิทธิหรือมี ข้อพิพาทใดๆ เ ว้นแต่ ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ การ
อยูภ่ายใต้บงัคบัแหง่ทรัพยสทิธิหรือการมีข้อพิพาทนั Hนไม่กระทบต่อ
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การหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วอยา่งมีนยัสาํคญั และ
เงื�อนไขการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์นั Hนยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์โดยรวม 

 การทําสญัญาเพื�อให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุนั Hน (3)
ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ที�อาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่
สามารถจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม (ในขณะที�มีการ
จํ า ห น่ า ย )  เ ช่ น  ข้ อ ต ก ล ง ที� ใ ห้ สิท ธิ แ ก่ คู่ สัญ ญ า ใ น ก า ร ซื Hอ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื�น โดยมีการกําหนด
ราคาไว้แนน่อนลว่งหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าที�
มากกวา่หน้าที�ปกติที�ผู้ เช่าพงึมีเมื�อสญัญาเช่าสิ Hนสดุลง  

 อสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องพร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์ คิดเป็น(4)
มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละเ จ็ดสิบห้า (75) ของมูลค่า
หน่วยทรัสต์ที�ขออนุญาตเสนอขายรวมทั Hงจํานวนเงินกู้ ยืม ทั Hงนี H 
กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที�ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดย
มลูค่าของเงินลงทนุที�จะทําให้ได้มา และใช้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ให้แล้วเสร็จเพื�อนําไปจัดหาประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์) และต้องแสดงได้วา่จะมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื�อ
การพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรัสต์
ด้วย  

 อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุนต้องผ่านการประเมินมูลค่าตาม(5)
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี H  

เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที�มีการตรวจสอบเอกสาร
สทิธิ และเป็นไปเพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่
ผู้ลงทนุ เป็นเวลาไมเ่กินหก (6) เดือนก่อนวนัยื�นคําขออนญุาตเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อยสอง (2) 
ราย และผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิตาม (ก) ต้องเป็นผู้ประเมินมลูคา่
ทรัพย์สนิที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ได้มาต้องมีมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าห้า(6)
ร้อยล้าน (500,000,000) บาท ทั Hงนี H ในกรณีที�จํานวนเงินที�จะได้จาก
การระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้อยกว่ามูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ที�ประสงค์จะลงทนุ บริษัทฯ ต้องแสดงได้ว่ามีแหลง่
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เงินทนุอื�นเพียงพอที�จะทําให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว  

 ในกรณีที�กองทรัสต์จะลงทนุเพื�อให้ได้มาซึ�งสิทธิครอบครองโดยการ(7)
เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือ เช่าอาคาร หรือ โรงเรือน หรือสิ�งปลกู
สร้างที�ผู้ให้เช่ามิได้เป็นเจ้าของกรรมสทิธิcตามโฉนดที�ดินหรือผู้มีสทิธิ
ครอบครองตามหนังสือ รับรองการทําประโยชน์  ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ต้องจัดให้มีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ รับประกันความ
เสียหายที�อาจเ กิดขึ Hนจากการบอกเลิกสัญญาของเ จ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองดังกล่าว หากผู้จัดการ

กองทรัสต์มิได้จัดให้มีการรับประกันความเสียหายเพื�อป้องกัน
ความเสียหายเช่นว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการเปิดเผย
ความเสี�ยงให้แก่ผู้ลงทนุ/ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบ โดยระบไุว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ Hนกับผลประกอบการ
ของกองทรัสต์หากเจ้าของกรรมสิทธิcตามโฉนดที�ดินหรือผู้มีสิทธิ
ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์บอกเลิกสญัญา 
ตลอดจนต้องจดัให้มีมาตรการอื�นๆ เพื�อบรรเทาหรือลดความเสี�ยงที�
อาจจะเกิดขึ Hนกบักองทรัสต์อนัเนื�องมาจากการลงทนุเพื�อให้ได้มาซึ�ง
สิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ที�ผู้ ให้เช่ามิได้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิc เช่น จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงกระทําการจาก
บุคคลที�เกี�ยวข้องเพื�อรับรองการปฏิบัติตามสัญญา และชดใช้
คา่เสยีหายให้แก่กองทรัสต์ หรือจดัให้มีข้อสญัญาหรือข้อตกลงที�ให้
สิทธิกองทรัสต์สามารถเข้าไปแก้ไขการผิดสัญญาโดยตรงกับ
เจ้าของกรรมสทิธิcได้ และเข้าสวมสทิธิเป็นผู้ เช่าได้โดยตรง เป็นต้น 

 ในกรณีที�กองทรัสต์ได้มาซึ�งกรรมสิทธิcในอสังหาริมทรัพย์ และ(8)
ผู้ จัดการกองทรัส ต์ป ร ะส ง ค์จ ะ จัด ห าผ ล ปร ะ โย ช น์จ า ก
อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้จัดการ

กองทรัสต์ต้องกําหนดคา่เช่าที�เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะ
ที�เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับคู่ค้า
ทั�วไปที�เป็นบคุคลภายนอก 

 การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั และอปุกรณ์โดยทางอ้อม 11.1.2

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 11.1.1 แห่งสญัญานี H
ผ่านการถือหุ้นในบริษัทที�จัดตั Hงขึ Hน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อดําเนินการใน
ลกัษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
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หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี H 

 กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วไมน้่อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า (1)
(99) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั Hงหมด และไม่น้อยกว่าร้อย
ละเก้าสบิเก้า (99) ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั Hงหมดของบริษัทนั Hน 

 แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที�จะทําให้ทรัสตี และผู้จัดการ(2)
กองทรัสต์สามารถดูแล และควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการ
ประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญานี H และหลกัเกณฑ์ในประกาศ 
ทจ. 49/2555 และประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องตามที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนดในทํานองเดียวกับกรณีที�กองทรัสต์ลงทุนใน
ทรัพย์สนิหลกั และอปุกรณ์โดยทางตรง 

 ข้อจํากดัการลงทนุ 11.1.3

กองทรัสต์ไมม่ีนโยบายในการลงทนุทรัพย์สนิอื�นใดนอกเหนือจากประเภท
ทรัพย์สนิที�มีการระบไุว้ในสญัญาฉบบันี H  

 วิธีการได้มา และจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิหลกั และอปุกรณ์  11.1.4

 การได้มาซึ�งทรัพย์สนิหลกั และอปุกรณ์  (1)

ในการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัแต่ละครั Hง ผู้จัดการกองทรัสต์ต้อง
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี H 

• ตรวจสอบ และสอบทาน (การทํา Due Diligence) 
ข้อมูล และสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับทรัพย์สิน
หลกั และอปุกรณ์ (ถ้ามี) ในเรื�องตอ่ไปนี H  

- สภาพของอสังหาริมทรัพย์ เช่น สภาพที�ตั Hง 
ทางเข้าออก โอกาสในการจัดหารายได้ และ
ภาระผกูพนัตา่งๆ ของอสงัหาริมทรัพย์นั Hน เป็น
ต้น 

- ข้อมลูกฎหมายของอสงัหาริมทรัพย์ที�จะลงทนุ 
และความสามารถของคู่สญัญาในการเข้าทํา
นิติกรรม ตลอดจนความครบถ้วน ถกูต้อง และ
บังคับได้ตามกฎหมายของเอกสารสิทธิหรือ
เอกสารสญัญาที�เกี�ยวข้อง  

- ในกรณีที�อสังหาริมทรัพย์ที�จะลงทุนอยู่ใน
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ต่างประเทศ ต้องตรวจสอบ และสอบทาน
ความสามารถของกองทรัสต์ในการได้มา และ
ถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของ
ประเทศดังกล่าว โดยต้องจัดให้มีความเห็น
ของที�ปรึกษาทางกฎหมายที�เชี�ยวชาญใน
กฎห ม า ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ นั Hน ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตรวจสอบ และสอบทานด้วย 

- ข้อมูลด้านการเงินของอสงัหาริมทรัพย์ และ
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม อื� น ๆ  ใ น ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อสงัหาริมทรัพย์นั Hน 

โดยในกรณีที�เจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยง
กัน กั บ ผู้ จั ด กา รก องท รัส ต์  ผู้ จั ด ก า ร

กองทรัสต์จะจดัให้มีที�ปรึกษาทางการเงินให้
ความเห็นเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่ว
ด้วย 

ทั Hงนี H การตรวจสอบ และสอบทานทรัพย์สิน
หลัก และอุปกรณ์เป็นไปเพื�อประกอบการ
ตดัสนิใจลงทนุ และการเปิดเผยข้อมลูที�ถกูต้อง  

• ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้อยตามที�
กําหนดไว้ในข้อ 14.1 แหง่สญัญานี H 

• ในกรณีที�กองท รัสต์จะลงทุนในสิท ธิการเช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที�เป็นการเช่าช่วง จะจดั
ให้มีมาตรการป้องกันความเสี�ยงหรือการเยียวยา
ความเสียหายที�อาจเกิดขึ Hนจากการผิดสญัญาเช่า 
หรือการไมส่ามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า 

การได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักเพิ�มเติม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี H 

• ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที�เข้าลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี H 

- เป็นไปตามสญัญานี H และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
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- เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์ 

- สมเหตสุมผล และใช้ราคาที�เป็นธรรม 

- คา่ใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที�เรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอตัราที�เป็นธรรม และ
เหมาะสม 

- ผู้ ที� มีส่วนได้ เสีย เ ป็นพิ เศษในการเ ข้า ทํา
ธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทํา
ธุรกรรมนั Hน 

• ในด้านระบบในการอนมุตัิ ต้องผ่านการดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี H 

- ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรม
ที� เ ป็ น ไป ต า ม สัญ ญ า นี H แ ล ะ ก ฎห ม า ย ที�
เกี�ยวข้องแล้ว 

- ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักที�มี
มูลค่ าตั Hง แต่ ร้ อยล ะสิบ  ( 10)  ข องมูลค่ า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึ Hนไป ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of 
Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย 

- ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักที�มี
มูลค่าตั Hงแต่ร้อยละสามสิบ (30) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึ Hนไป ต้องได้รับ
มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี� (3 ใน 4) ของจํานวนเสียง
ทั Hงหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุม และ
มีสทิธิออกเสยีง 

ทั Hงนี H การคํานวณมลูค่าของทรัพย์สินตามข้อนี H 
จะคํานวณตามมูลค่าการได้มาซึ�งทรัพย์สิน
ทั Hงหมดของแต่ละโครงการที�ทําให้กองทรัสต์
พร้อมจะหารายได้  ซึ� งรวมถึงทรัพย์สินที�
เกี�ยวเนื�องกบัโครงการนั Hนด้วย 

• กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการ
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ขอมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์

และทรัสตีมีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี H 

- หน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดมีให้
เอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญ
ประชุม แล้วแต่กรณี แสดงความเห็นของตน
เกี�ยวกบัลกัษณะธุรกรรมการได้มาซึ�งทรัพย์สิน
หลักเพิ�มเติม พร้อมทั Hงเหตุผล และข้อมูล
ประกอบที�ชดัเจน 

- หน้าที�ของทรัสตีในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกบัลกัษณะ
ของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสญัญานี H 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม ่

 การจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิหลกั และอปุกรณ์  (2)

การจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลัก ผู้ จัดการกองทรัสต์ ต้อง
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี H 

ก่อนการจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิหลกั ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จดัให้
มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัตามข้อ 11.1 แหง่สญัญานี H  

การจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลัก ใ ห้เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี H 

• การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิดเผย และมีสาระ
ของรายการตามที�กําหนดในข้อ 11.1.4 (1) (ข) แหง่
สญัญานี Hโดยอนุโลม และมีกระบวนการขอความ
เ ห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 11.1.4 (1) (ข) 
แหง่สญัญานี H โดยอนโุลม 

• การจําหน่ายทรัพย์สินหลกัที�เข้าลกัษณะดงัต่อไปนี H 
นอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในเรื�องการ
จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัที�ระบุไว้ในวรรคก่อน 
ยงัต้องเป็นกรณีที�เป็นเหตุจําเป็น และสมควร โดย
ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of 
Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย 
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- การจําหนา่ยทรัพย์สนิหลกัก่อนครบหนึ�ง (1) ปี
นบัแตว่นัที�กองทรัสต์ได้มาซึ�งทรัพย์สนิหลกันั Hน 

- การจําหนา่ยทรัพย์สนิหลกัที�กองทรัสต์ได้มาซึ�ง
กรรมสทิธิให้แก่เจ้าของเดิม 

11.2 นโยบายการลงทนุทรัพย์สินประเภทอื�นของกองทรัสต์ นอกเหนือจากการลงทุน
ในทรัพย์สนิหลกั 

นอกเหนือจากการลงทนุในทรัพย์สินหลกั กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทนุหรือมีไว้
ซึ�งทรัพย์สนิอื�นดงัตอ่ไปนี H  

 ประเภทของทรัพย์สินอื�นที�กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรือมีไว้ มี11.2.1
ดงัตอ่ไปนี H  

 พนัธบตัรรัฐบาล (1)

 ตัyวเงินคลงั (2)

 พนัธบตัรหรือหุ้นกู้  ที�รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลที�มีกฎหมายเฉพาะ(3)
จดัตั Hงขึ Hนเป็นผู้ออก และมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้คํ Hาประกนัต้นเงิน 
และดอกเบี Hยเต็มจํานวนแบบไมม่ีเงื�อนไข 

 เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั (4)

 บตัรเงินฝากที�ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก โดยไมม่ีลกัษณะ(5)
ของสญัญาซื Hอขายลว่งหน้าแฝง 

 ตัyวแลกเงินหรือตัyวสญัญาใช้เงิน ที�ธนาคาร บริษัทเงินทนุ หรือบริษัท(6)
เครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้คํ Hาประกนั โดย
ไมม่ีลกัษณะของสญัญาซื Hอขายลว่งหน้าแฝง  

โดยการรับรอง รับอาวัล หรือคํ Hาประกัน แล้วแต่กรณี ตามข้อ 
11.2.1 (6) นี H ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั Hงจํานวน หรือ
คํ Hาประกนัต้นเงิน และดอกเบี Hยเต็มจํานวนอยา่งไมม่ีเงื�อนไข 

 หนว่ยลงทนุหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื Hอหนว่ยลงทนุของกองทนุ(7)
รวมตราสารแห่งหนี H หรือกองทุนรวมอื�นที�มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี Hหรือเงินฝาก ทั Hงนี H ในกรณีที�เป็นหน่วยลงทุนของ
ตา่งประเทศ ต้องเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี H 

เป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที�อยู่ภายใต้การกํากบั
ดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลกัทรัพย์ และตลาดซื Hอขาย
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หลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมตา่งประเทศที�มีการซื Hอขายในตลาดซื Hอขายหลกัทรัพย์ที�
เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

กองทนุรวมตา่งประเทศนั Hนมีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิประเภท 
และชนิดเดียวกับทรัพย์สินที�กองทรัสต์สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ 
และกองทนุรวมตา่งประเทศนั Hนจดัตั Hงขึ Hนเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 

 หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของ(8)
กองทรัสต์อื�น ทั Hงนี H เฉพาะที�จดัตั Hงขึ Hนตามกฎหมายไทย 

 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที�จดัตั Hงตามกฎหมาย(9)
ตา่งประเทศ ไมว่า่กองทรัสต์นั Hนจะจดัตั Hงในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื�นใด ทั Hงนี H ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี H 

Real Estate Investment Trust นั Hนจดัตั Hงขึ Hนสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป 
และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานที�กํากับดูแลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซื Hอขายหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) 

มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญัของ
บริษัทที�มีรายชื�ออยูใ่นหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตลาดซื Hอขาย
หลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges 
(WFE) หรือหุ้นสามญัของบริษัทที�มีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กบั
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

มีการซื Hอขายในตลาดซื Hอขายหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) หรือมีการรับซื Hอคืนโดยผู้ออก
ตราสาร 

 สญัญาซื Hอขายลว่งหน้า เฉพาะกรณีที�ทําสญัญาโดยมีวตัถปุระสงค์(10)
เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของกองทรัสต์ 

 อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินอื�นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ใน11.2.2
ประกาศเกี�ยวกบัอตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินของกองทนุรวมทั�วไปที�
ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 (4) แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
โดยอนโุลม 
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 ในกรณีที�ลูกหนี Hตามตราสารที�กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี H หรือมี11.2.3
พฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชําระหนี Hได้  ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ในเรื�องเดียวกนัที�กําหนดไว้สําหรับกองทนุรวม
ทั�วไปที�ออกตามมาตรา 117 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์โดยอนโุลม 

11.3 กองทรัสต์อาจลงทนุในหุ้นของนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์
ได้เมื�อเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี H  

 สญัญาเช่ากําหนดคา่เช่าโดยอ้างอิงกบัผลประกอบการของทรัพย์สินหลกั11.3.1
ของกองทรัสต์ 

 เป็นการลงทุนในหุ้ นที�ให้สิทธิพิเศษเพื�อประโยชน์ในการอนุมัติการ11.3.2
ดําเนินงานบางประการของนิติบคุคล (Golden Share) ตามที�ได้กําหนด
ไว้ในข้อบงัคบัของนิติบคุคลนั Hนไมเ่กินหนึ�ง (1) หุ้น 

 การจัดหา12
ผลประโยชน์
ของ
กองทรัสต์ 

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี H 

12.1 กองทรัสต์จะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกั ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่า
ช่วง การให้ใช้พื Hนที�ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับการให้เช่า การให้บริการที�
เกี�ยวข้องกับการเช่าหรือทรัพย์สินที�ให้เช่า ห้ามมิให้กองทรัสต์ดําเนินการใน
ลกัษณะใดที�เป็นการใช้กองทรัสต์เข้าดําเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจโรมแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น 

12.2 ในกรณีที�กองทรัสต์จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลที�จะนําอสงัหาริมทรัพย์นั Hน
ไปประกอบธุรกิจที�กองทรัสต์ไมส่ามารถดําเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือ
ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมีข้อตกลงที�กําหนดคา่เช่าสว่นใหญ่เป็นจํานวน
ที�แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนที�อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้ เช่า 
จํานวนเงินค่าเช่าสงูสดุที�อ้างอิงกบัผลประกอบการนั Hน จะไม่เกินกว่าร้อยละห้า
สบิ (50) ของจํานวนเงินคา่เช่าที�กําหนดไว้แนน่อนลว่งหน้า 

12.3 ห้ามมิให้ผู้จัดการกองทรัสต์ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บุคคลที�มีเหตุอันควร
สงสยัวา่จะนําอสงัหาริมทรัพย์นั Hนไปใช้ประกอบธุรกิจที�ขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบ
ด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครั Hง กองทรัสต์ต้องจดัให้มีข้อตกลงเพื�อให้
กองทรัสต์สามารถเลกิสญัญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้ เช่านําอสงัหาริมทรัพย์ไปใช้
ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

12.4 ผู้จัดการกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ
จัดหารายได้ โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จัดให้มีการประกันภยัในวงเงิน
ที�ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอ และเหมาะสมที�ทําให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนกลบั
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สภาพเดิม เพื�อให้กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิม และได้รับ
ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิมตลอดระยะเวลาที�กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกั 
โดยการประกันภยัดงักล่าวจะต้องครอบคลมุถึงการประกันวินาศภยัที�อาจเกิด
ขึ Hนกบัอสงัหาริมทรัพย์ ในวงเงินประกนัภยัซึ�งไม่น้อยกว่าจํานวนต้นทุนทดแทน
หรือต้นทนุเปลี�ยนแทน (Full Replacement Cost) และการประกนัภยัความรับ
ผิดตอ่บคุคลภายนอกที�อาจได้รับความเสยีหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจากการ
ดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ในวงเงินที�เพียงพอ และเหมาะสม ทั Hงนี H ในการ
พิจารณาการวงเงินประกนัภยัข้างต้นที�จดัทําโดยผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะ
ไม่ปฏิเสธการจัดทําประกนัภยั และวงเงินประกนัภยัดงักลา่วโดยไม่มีเหตผุลอนั
สมควร  

12.5 ในกรณีที�กองทรัสต์ได้มาซึ�งกรรมสิทธิc ในอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ประสงค์จะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้
เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องกําหนดค่าเช่าที�เรียกเก็บจากเจ้า
ของเดิมในลกัษณะที�เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรม
กบัคูค้่าทั�วไปที�เป็นบคุคลภายนอก  

12.6 ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องดําเนินการให้อย่างน้อยร้อยละ 75 ของรายได้
ทั Hงหมดของกองทรัสต์เกิดจากการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ ในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตก่รณีรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปีแรก และประจําปีสดุท้ายของปีที�สิ Hนสดุสญัญานี H 

 การกู้ยมืเงนิ13
และก่อภาระ
ผูกพันของ
กองทรัสต์ 

13.1 กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้แตเ่ฉพาะการกู้ยืมเงินเพื�อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี H 

 กู้ ยืมเงินเพื�อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าซึ�งเป็นทรัพย์สิน13.1.1
หลกัเพิ�มเติม 

 กู้ยืมเงินเพื�อนํามาใช้ในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 13.1.2

 กู้ยืมเงินเพื�อนํามาใช้เพื�อการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา พฒันาหรือปรับปรุง13.1.3
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ หรือ ตกแตง่ และจดัแบ่งพื Hนที�ใช้สอยหรือพื Hนที�ให้
เช่าในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์มี
สิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมนําไปจัดหาผลประโยชน์ หรือ
สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที�เปลี�ยนแปลงไป 

 กู้ยืมเงินเพื�อตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยู่แล้วซึ�งเป็น13.1.4
ของกองทรัสต์หรือที�กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพื�อประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความ
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ต้องการของลกูค้าที�เปลี�ยนแปลงไป 

 กู้ยืมเงินเพื�อชําระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์  13.1.5

 เหตจํุาเป็นอื�นใดตามที�ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร เพื�อบริหารจดัการ13.1.6
กองทรัสต์ และเป็นไปเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

13.2 กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี H 

 การขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัท13.2.1
เครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันภัย หรือบุคคลอื�นใดที�อาจสามารถให้
สินเชื�อแก่กองทรัสต์ได้ ทั Hงนี H โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ คําสั�งใด 
หรือหลกัเกณฑ์ใดๆ ที�เกี�ยวข้องที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 การออกตราสารหรือหลกัทรัพย์ให้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ หรือเข้าทํา13.2.2
สญัญากู้ หรือสัญญาอื�นใดที�มีลักษณะเป็นการกู้ ยืมกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลอื�นที�สามารถให้กู้ ยืมได้โดยไม่ขดักับกฎหมาย ประกาศ คําสั�งใด 
หรือหลกัเกณฑ์ใดๆ ที�เกี�ยวข้องที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

13.3 สัดส่วนการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ต้องไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ�ง
ดงัตอ่ไปนี H เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ�มเติม  

 ร้อยละสามสบิห้า )35 (ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์  13.3.1

 ร้อยละหกสิบ (60) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีที#13.3.2
กองทรัสต์มีอันดับความน่าเชื#อถืออยู่ในอันดับที#สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) ซึ#งเป็นอนัดบัความน่าเชื#อถือครั >งลา่สดุที#ได้รับการ
จดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือที#ได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กินหนึ#ง (1) ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน 

การกู้ ยืมเงินตามข้อนี H ให้หมายความรวมถึง การออกตราสาร หรือหลกัทรัพย์ 
หรือเข้าทําสญัญา ไมว่า่ในรูปแบบใด ที�มีความมุง่หมายหรือเนื Hอหาสาระที�แท้จริง 
(Substance) เข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน 

13.4 การก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที�จําเป็น 
และเกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี H 

 การก่อภาระผูกพันซึ�งเกี�ยวเนื�องกับการทําข้อตกลงหลักที�กองทรัสต์13.4.1
สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดในประกาศ ทจ   .49 /2555  เช่น การนํา
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระเงินกู้ยืมตามสญัญานี H 

 การก่อภาระผกูพนัที�เป็นเรื�องปกติในทางพาณิชย์ หรือเป็นเรื�องปกติใน13.4.2
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การทําธุรกรรมประเภทนั Hน 

13.5 วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนั 

กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นสําคญั และปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์วิธีการกู้ ยืมเงินหรือการก่อ
ภาระผกูพนั ดงัตอ่ไปนี H 

 ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็น และความเหมาะสมใน13.5.1
การกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ
พิจารณาถึงหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน 
จากนั Hนนําเสนอตอ่ทรัสตีเพื�อพิจารณาอนมุตัิเป็นกรณีไป 

 ทรัสตีเป็นผู้ลงนามผกูพนักองทรัสต์ในการเข้าทําสญัญาเพื�อกู้ยืมเงินหรือ13.5.2
ก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สนิของกองทรัสต์  

 กรณีที�กองทรัสต์ต้องนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกันการ13.5.3
กู้ยืมเงินอนัเป็นการก่อภาระผกูพนัใหม่เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ การ
ให้หลักประกันดังกล่าวกองทรัสต์ต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

ทั Hงนี H กองทรัสต์ไม่ต้องได้รับอนมุตัิโดยมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากเป็น
กรณีการให้หลกัประกันที�มีอยู่แล้วหรือการเพิ�มวงเงินหลกัประกันให้แก่
ผู้ ให้กู้ หรือเจ้าหนี Hรายเดิมจากหลกัประกันที�มีอยู่แล้วตามที�ได้ระบุไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์หรือหนงัสือชี Hชวน หรือ
กรณีที�ผู้ ให้กู้ หรือเจ้าหนี Hรายเดิมโอนสิทธิเรียกร้องตามสญัญากู้ ยืมเงิน 
และ  /หรือ หลกัประกันที�มีอยู่แล้วแต่เดิมให้แก่ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้องซึ�ง
เป็นผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี Hรายใหม ่

 กรณีที�กองทรัสต์กู้ ยืมเงินเพื�อการดูแล ซ่อม บํารุงรักษา พัฒนาหรือ13.5.4
ปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือ ตกแต่ง และจัดแบ่งพื Hนที�ใช้สอย
หรือพื Hนที�ให้เช่าในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ที�
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า ตามข้อ 13.1.3 หรือต่อเติม หรือก่อสร้างอาคาร
เพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยู่แล้วซึ�งเป็นของกองทรัสต์หรือที�กองทรัสต์มีสิทธิ
การเช่า เพื�อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้ 
13.1.4 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที�เหลืออยู่ตาม
สญัญาเช่าด้วย  
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13.6 การกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนักบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตี 

กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงิน โดยการขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน หรือเข้าทําสญัญา
ที�มีลกัษณะเป็นการกู้ยืม ก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และ/หรือ ทํา
ธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของทรัสตีได้ตามหลักเกณฑ์ที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และคําสั�ง ที� เ กี� ยวข้องอื�นใดที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 การประเมิน14
มูลค่า
ทรัพย์สิน 

14.1 การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ  

 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�แต่งตั Hงผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้14.1.1
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั Hนต้องเป็นบุคคลที�ได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวกบัการให้ความ
เห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลกั 

  การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทําโดยผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินราย14.1.2
เดียวกนัติดตอ่กนัเกินสอง (2) ครั Hง 

 ในกรณีดงัต่อไปนี H ต้องประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที�มีการตรวจสอบ14.1.3
เอกสารสทิธิ และเป็นไปเพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลู
ตอ่ผู้ลงทนุ/ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 เมื�อกองทรัสต์จะได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลัก โดยให้(1)
ประเมินลว่งหน้าได้เป็นเวลาไมเ่กินหนึ�ง )1 (ปี  

 เมื�อครบกําหนดสอง (2) ปีนับแต่วันที�มีการประเมินมูลค่าเต็ม(2)
รูปแบบครั Hงลา่สดุ 

 เมื�อปรากฏเหตกุารณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบ(3)
ต่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุนอย่างมี
นยัสาํคญั 

 เมื�อทรัสตีหรือผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ร้องขอ (4)

 มีการสอบทานการประเมินมลูค่าทกุหนึ�ง  )1  (ปีนบัแต่วนัที�มีการประเมิน14.1.4
มลูคา่เต็มรูปแบบครั Hงลา่สดุ  

14.2  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

 หลกัเกณฑ์การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value: NAV)  14.2.1

ผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้จัดทํา และส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
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ของกองทรัสต์ และมลูค่าหน่วยทรัสต์ ณ วนัทําการสดุท้ายของแต่ละไตร
มาส ซึ�งผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้วต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในสี�สิบ
ห้า (45) วนันบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาสนั Hน  

นอกจากนี H ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดทํา และส่งรายงานทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ายของแต่ละ
เดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภายในสี�สบิห้า (45) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่
ละเดือน  เว้นแต่หากวนัทําการสุดท้ายของเดือนใดเป็นวันสิ Hนไตรมาส 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดทํา และส่งรายงานทรัพย์สินสุทธิดังกล่าว
ให้ทรัสตีตรวจสอบภายในสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัทําการสดุท้ายของ
เดือนนั Hน 

ทั Hงนี H การคํานวณ และรายงานมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ และ
มลูคา่หนว่ยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี H 

 ให้ใช้ราคาดังต่อไปนี H ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินที�กองทรัสต์(1)
ลงทนุ  

ราคาที�ได้จากการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่า
ครั Hงล่าสดุ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที�เป็นการคํานวณมูลค่าใน
ช่วงเวลาตั Hงแตก่ารลงทนุในทรัพย์สนิหลกัจนถึงวนัก่อนวนัสอบทาน
การประเมินมูลค่าครั Hงแรก ให้ใช้ราคาที�ได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัใน
การคํานวณ 

การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าตามวรรค
หนึ�งต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในสญัญาก่อตั Hงทรัสต์ด้วย 

ราคาที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทนุกําหนด ในกรณีที�เป็นทรัพย์สนิอื�นนอกจาก (ก) 

 ให้ใช้ตวัเลขทศนิยมดงัตอ่ไปนี H  (2)

คํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยมสอง 
(2) ตําแหนง่ และปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

คํานวณมลูคา่หนว่ยทรัสต์เป็นตวัเลขทศนิยมห้า (5) ตําแหน่ง และ
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยมสี� 
(4) ตําแหนง่ และตดัทศนิยมตําแหนง่ที�ห้า (5) ทิ Hง 

ในกรณีที�มีเศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหนึ�ง ให้นําเศษนั Hน
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รวมคํานวณเข้าเป็นทรัพย์สนิในกองทรัสต์ 

เงื�อนไขเพิ�มเติม: 

สําหรับวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 14.2 นี H เว้นแตก่รณีที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย 
ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/
หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนั Hน  

ทั Hง นี H การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ที�ผู้จัดการกองทรัสต์ประกาศเป็นการคํานวณ
โดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่า
ครั Hงลา่สดุเป็นฐานในการกําหนดมลูค่าทรัพย์สินหลกั (อสงัหาริมทรัพย์) 
ของกองทรัสต์ ซึ�งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที�จะซื Hอขายได้จริงของ
ทรัพย์สนิหลกั (อสงัหาริมทรัพย์) ดงักลา่ว 

 การทาํ15
ธุรกรรม
ระหว่าง
กองทรัสต์
กับผู้จัดการ
กองทรัสต์
หรือบุคคลที�
เกี�ยวโยงกัน
กับผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี H 

15.1 ด้านสาระของรายการ ต้องเป็นธุรกรรมที�เข้าลกัษณะตามที�กําหนดไว้ในข้อ 
11.1.4 (1) (ข) แหง่สญัญานี H  

15.2 ด้านระบบในการอนุมัติ  การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์อื�น นอกจากที�ได้
แสดงข้อมลูไว้อยา่งชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลู และหนงัสือชี Hชวน ให้
ดําเนินการเกี�ยวกบัการขออนมุตัิการเข้าทํารายการดงัตอ่ไปนี H  

 ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามสญัญานี H และ15.2.1
กฎหมายที�เกี�ยวข้องแล้ว 

 ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมลูค่าเกินกว่าหนึ�งล้าน (1,000,000) บาท หรือ15.2.2
ตั Hงแต่ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม (0.03) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ขึ Hนไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ต้องได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

 ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมลูค่าตั Hงแต่ยี�สิบล้าน (20,000,000) บาทขึ Hนไป 15.2.3
หรือเกินร้อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่
มลูคา่ใดจะสงูกวา่ ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่
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น้อยกวา่สามในสี� (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทั Hงหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที�มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง 

ในกรณีที�ธุรกรรมในข้อนี Hเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกั 
การคํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่าการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
ทรัพย์สินทั Hงหมดของแต่ละโครงการที�ทําให้โครงการนั Hนๆ พร้อมจะหา
รายได้ ซึ�งรวมถึงทรัพย์สนิที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการนั Hนด้วย 

15.3 เว้นแตเ่ป็นการทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบคุคลที�
เกี�ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ที�ได้แสดงข้อมลูไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบ
แสดงรายการข้อมลู และหนงัสอืชี Hชวน กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี

หรือการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อ 11.1.4 (1) 
(ข) แห่งสญัญานี Hโดยอนุโลม และในกรณีที�เป็นการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวต้องมีความเห็นของที�ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื�อประกอบการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วย 

 การทาํ16
ธุรกรรมที�
เป็นการ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ระหว่าง
กองทรัสต์
กับ ทรัสต ี

16.1 ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรัสตีกระทําการใดอันเป็นการขัดแย้งกับ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทํานั Hนจะเป็นไปเพื�อประโยชน์ของทรัสตี

เองหรือประโยชน์ของผู้ อื�น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที�
เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลกัษณะที�เป็น
ธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน
แตอ่ยา่งใด การเปิดเผยข้อมลู และการคดัค้านดงักลา่วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

16.2 เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดเป็นอยา่ง
อื�น การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะดงัต่อไปนี H ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ลงทนุ ก่อนการเข้าทําธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้ง
กบัประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 เป็นการเปิดเผยผา่นตลาดหลกัทรัพย์ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ที�16.2.1
เกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่ว หรือช่องทางอื�นใดที�ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถเข้าถึง
ข้อมลูการจะเข้าทําธุรกรรมได้อยา่งทั�วถึง 

 มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูที�สมเหตสุมผล ซึ�งต้องไม่น้อยกว่าสิบสี� 16.2.2
)14 (วนั  

 มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคดัค้านที�16.2.3
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ชัดเจน โดยระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่าสิบสี� (14) วนั เว้นแต่ใน
กรณีที�มีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อเข้าทําธุรกรรมดังกล่าว ให้การ
คดัค้านกระทําในการขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นั Hน  

16.3 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที�มีการ
เปิดเผยตามข้อ 16.2.3 ในจํานวนเกินกวา่หนึ�งในสี� (1/4) ของจํานวนหนว่ยทรัสต์
ที�จําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมด  ทรัสตีจะกระทําหรือยินยอมให้มีการทําธุรกรรมที�เป็น
การขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไมไ่ด้ 

 การเปิดเผย17
ข้อมูลของ
กองทรัสต์ 

17.1 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที� และความรับผิดชอบในการจัดทํา และเปิดเผย
ข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปีของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ และทรัสตี พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุสามญัประจําปี  

17.2 ในการปฏิบตัิหน้าที� และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจดัทํา 
และเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตามสญัญานี H หากผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิ
หน้าที�บกพร่อง หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที� โดยการไมเ่ปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบนั ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศที�เกี�ยวข้องกําหนด หรือเปิดเผยข้อมูล
อนัเป็นเท็จ ปกปิดข้อมลูที�ควรต้องแจ้งให้ทราบ หรือข้อความที�อาจทําให้สําคญั
ผิดเกี�ยวกับการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกองทรัสต์ จนเป็นเหตุให้เกิด
ความรับผิดตามกฎหมายต่อกองทรัสต์หรือเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบ
ในค่าปรับหรือความเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ Hนแก่หน่วยงานหรือบุคคลที�เกี�ยวข้อง 
ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�รับผิดชอบในการชดใช้ค่าปรับหรือความเสียหาย
ดังกล่าวต่อกองทรัสต์ หรือต่อหน่วยงานหรือบุคคลที�เกี�ยวข้องที�ได้รับความ
เสยีหายโดยตรง แล้วแตก่รณี 

17.3 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องมีหน้าที�จัดทํา และจัดส่งงบการเงิน และรายงาน
เกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 
และทรัสตี โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดรายการ และระยะเวลา ดงัตอ่ไปนี H 

 งบการเงินรายไตรมาสที�ผู้ สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ให้ส่งต่อ17.3.1
สาํนกังาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในสี�สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัสดุท้าย
ของแต่ละไตรมาส ทั Hงนี H ยกเว้นงบการเงินรายไตรมาสสี� หากผู้จดัการ
กองทรัสต์เลือกที�จะส่งงบการเงินประจํารอบปีบัญชีที�ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นแล้วภายในสอง (2) เดือนนับแต่วัน
สิ Hนสดุรอบระยะเวลาบญัชี โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องแจ้งลว่งหน้า
ก่อนการดําเนินการภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันที�สิ Hนสุดรอบ
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ระยะเวลาบญัชีนั Hน 

 งบการเงินประจํารอบปีบัญชีที�ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบ และแสดง17.3.2
ความเห็นแล้วให้ส่งต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในสอง (2) 
เดือน นบัแตว่นัสิ Hนสดุรอบระยะเวลาบญัชี   ทั Hงนี H ยกเว้นกรณีที�ผู้จดัการ
กองทรัสต์เลอืกที�จะสง่งบการเงินรายไตรมาสสี� ภายในสี�สบิห้า (45) วนั
นบัแต่วนัสุดท้ายของไตรมาสสี� ให้ระยะเวลาในการจัดส่งงบการเงิน
ประจํารอบปีบัญชีขยายเป็นสาม (3) เดือนนับแต่วันสิ Hนสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีให้สง่ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และทรัสตี 17.3.3
ภายในสาม (3) เดือนนบัแตว่นัสิ Hนสดุรอบระยะเวลาบญัชี  

 รายงานประจําปีและหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจําปีให้ส่งสําเนาต่อ17.3.4
สํานกังาน ก.ล.ต. และทรัสตี ไม่ช้ากว่าวนัที�สง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แต่ไม่
เกินสี� (4) เดือนนบัแตว่นัสิ Hนสดุรอบระยะเวลาบญัชี 

ทั Hงนี H ในการจัดทํา และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกองทรัสต์ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�สภาวิชาชีพบญัชีกําหนดสําหรับการทํา
ธุรกรรมในแตล่ะลกัษณะ นอกจากนี H ในการนําสง่งบการเงินรายไตรมาส
ที�ผู้ สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว และงบการเงินประจํางวดรอบปีบัญชีที�
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ และแสดงความเห็นแล้วตามข้อ 17.3.1 และ ข้อ 
17.3.2 นั Hน ผู้จัดการกองทรัสต์จะเลือกนําสง่ตามรายละเอียดที�กําหนด
ไว้โดยคํานงึถึงความสอดคล้องของรูปแบบในการนําสง่เพื�อให้เป็นรูปแบบ
เดียวกนัอยา่งสมํ�าเสมอ 

17.4 ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลดเงินทนุชําระแล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายงานมลู
ค่าที�ตราไว้ของหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการลดทุนชําระแล้ว ต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสบิห้า (15) วนันบัแตว่นัที�ดําเนินการลดทนุแล้วเสร็จ  

17.5 ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดทํา และส่งรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสิบห้า 
(15) วันนับแต่วันที�ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งอสงัหาริมทรัพย์นั Hน โดยรายงาน
ดงักลา่วต้องมีสาระสาํคญัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี H  

 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งต้องระบุสาระสําคัญอย่างน้อย17.5.1
เกี�ยวกบัชื�อ ที�ตั Hง ประเภทการใช้งาน ขนาดพื Hนที� และภาระผกูพนัตา่งๆ 

 วนัที� และราคาที�ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั Hงชื�อผู้ขาย ผู้ ให้เช่า ผู้ โอน17.5.2
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สทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

 วนัที� และราคาที�จําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทั Hงชื�อผู้ซื Hอ ผู้17.5.3
เช่า หรือผู้ รับโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  

 วนัที� ราคา และวิธีการประเมินมลูค่าที�ได้จากรายงานการประเมินมลูค่า17.5.4
ของผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ รวมทั Hงชื�อผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ  

 ในกรณีที�เป็นการจําหน่ายไปซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ หากราคาที�จําหน่ายตํ�า17.5.5
กว่าราคาประเมินสงูสดุที�ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้จดัทําขึ Hนล่วงหน้า
ก่อนการจําหนา่ยไปซึ�งอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลาไมเ่กินหนึ�ง (1) ปีเกินกว่า
ร้อยละห้า (5) ให้แสดงข้อเท็จจริง และเหตุผลของการจําหน่ายในราคา
ดงักลา่วไว้ด้วย 

 ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ หากราคาที�ได้มาสงูกว่าราคา17.5.6
ประเมินตํ�าสุดที�ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้จัดทําขึ Hนล่วงหน้าก่อนการ
ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลาไม่เกินหนึ�ง (1) ปีเกินกว่าร้อยละห้า (5) 
ให้แสดงข้อเท็จจริง และเหตผุลของการได้มาในราคาดงักลา่วไว้ด้วย 

17.6 ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที�ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์จัดทํารายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบ
ระยะเวลาหก (6) เดือนนบัแต่วนัที�มีการลงทุนในทรัพย์สินนั Hน และส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วัน
สดุท้ายของรอบระยะเวลาหก (6) เดือนนั Hน โดยการรายงานความคืบหน้าของ
การก่อสร้างนี H ต้องมีรายละเอียดข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี H  

 ข้อมลูความคืบหน้าของการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์  17.6.1

 ในกรณีที�การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที�วางไว้ ให้ระบุแนวทางแก้ไข 17.6.2
และผลกระทบที�กองทรัสต์ได้รับหรืออาจได้รับไว้ด้วย 

เมื�ออสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมจะนําไปจดัหา
ผลประโยชน์  ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จดัทํา และสง่รายงานความคืบหน้า
ของการก่อสร้างโดยระบขุ้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการก่อสร้างที�แล้วเสร็จ 
เช่น วนัที�ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น และสง่รายงานดงักลา่วต่อสํานกังาน 
ก.ล.ต. ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมจะ
นําไปจดัหาผลประโยชน์ 

17.7 เมื�อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี H ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายงานต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต. โดยไมช่กัช้า  
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 เหตกุารณ์ที�อาจสง่ผลกระทบให้ต้องเลกิกองทรัสต์ 17.7.1

 เหตุการณ์ที�สัญญานี Hกําหนดให้เป็นเหตุแห่งการเลิกกองทรัสต์ หรือ17.7.2
เหตกุารณ์อื�นที�ทําให้ทราบกําหนดการเลกิกองทรัสต์ลว่งหน้า 

17.8 นอกจากการเปิดเผยข้อมลูตามที�กําหนดข้างต้นแล้ว ในกรณีที�มีประกาศ หรือ
คําสั�งใดของตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้จัดการ

กองทรัสต์มีหน้าที�ต้องเปิดเผยข้อมูล หรือนําส่งสารสนเทศใดอนัเกี�ยวกับการ
บริหารจัดการกองทรัสต์ และการปฏิบัติหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามประกาศ หรือคําสั�งดงักลา่วด้วย   

 การจ่าย18
ประโยชน์
ตอบแทนแก่
ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ 

18.1 ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกว่า
ร้อยละเก้าสิบ (90) ของกําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์
ตอบแทนที�จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั Hนแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนสําหรับ
รอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล 
(Interim Distribution) (หากมี) ในแต่ละไตรมาส ทั Hงนี H ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี� (4) ครั Hงต่อรอบปีบญัชี  
เว้นแต่กรณีที�กองทรัสต์มีการเพิ�มทนุ กองทรัสต์อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
เกินกว่าสี� (4) ครั Hงต่อรอบปีบญัชีได้ เพื�อเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
(โดยจะเริ�มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรัสต์ หาก
กองทรัสต์มีกําไรเพียงพอที�จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชี
ดงักลา่ว) 

อนึ�ง กําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วตามข้อนี Hให้หมายถึงกําไรสทุธิที�อ้างอิงสถานะเงิน
สดของกองทรัสต์ ซึ�งสามารถหักการชําระคืนเงินต้นจากการกู้ ยืม และภาระ
ผกูพนัอื�นที�ถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ามี)  

18.2 ในกรณีที�กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

18.3 ในกรณีที�มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบญัชี ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ และปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อระบชืุ�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�
มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายในกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี H 

 ประโยชน์ตอบแทนสาํหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution)  18.3.1

ผู้จัดการกองทรัสต์ จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบัญชี 
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(Year-End Distribution) ภายในเก้าสบิ (90) วนันบัแต่วนัสิ Hนรอบปีบญัชี 
โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วนัปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อกําหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน 

เงื�อนไขเพิ�มเตมิ: 

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชี การกําหนด
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ Hนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ซึ�งหากประโยชน์ตอบแทนที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ใน
รอบปีบญัชีใดมีมูลค่าตํ�ากว่าหรือเท่ากับศูนย์จุดหนึ�งศูนย์ (0.10) บาท 
ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั Hงนั Hน 
และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพื�อนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์
ตอบแทนที�จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

18.4 ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาลในแตล่ะไตรมาส (Interim Distribution) 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตร
มาส (Interim Distribution) (หากมี) ภายในเก้าสิบ (90) วนันบัแต่วนัสิ Hน
รอบระยะเวลาบัญชีสําหรับไตรมาสล่าสดุก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วนัปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

เงื�อนไขเพิ�มเติม: 

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล การกําหนดอตัราการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ Hนอยูก่บัดลุยพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ�ง
หากประโยชน์ตอบแทนที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตร
มาสใดมีมลูคา่ตํ�ากวา่หรือเทา่กบัศนูย์จดุหนึ�งศนูย์ (0.10) บาท ผู้จัดการ

กองทรัสต์ขอสงวนสทิธิที�จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนในครั Hงนั Hน และให้
สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื�อนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบ
แทนที�จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

สาํหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักลา่ว ผู้จัดการกองทรัสต์

จะดําเนินการให้เป็นไปตามที�ระบไุว้ในสญัญานี H เว้นแต่กรณีที� สํานกังาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฏหมาย ได้แก้ไข
เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อน
ผนัเป็นอยา่งอื�น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั Hน  
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18.5 ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี H 

 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือ18.5.1
หน่วยทรัสต์ที�มีชื�อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที�ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั Hนจะไม่
มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในสว่นที�ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่า
อตัราที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วนัปิด18.5.2
สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และ
อตัราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ 
และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ�งดงัตอ่ไปนี Hด้วย 

 สง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้(1)
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  ณ วันปิดสมุดทะเ บียนผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ หรือ 

 ปิดประกาศไว้ในที� เปิดเผย ณ ที�ทําการทุกแห่งของ ผู้จัดการ(2)
กองทรัสต์ หรือ 

 ประกาศผา่นเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ (3)

 ประกาศในหนงัสอืพิมพ์อยา่งน้อยหนึ�ง )1 (ฉบบั  (4)

 ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อย18.5.3
ละสิบ  )10  (หรืออัตราอื�นตามที�กฎหมายกําหนดของผลประโยชน์ตอบ
แทนที�จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประเภทบคุคลธรรมดา   

 ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็น18.5.4
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส่งทางไปรษณีย์
ตามที�อยู่ที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ระบุไว้ในใบจองซื Hอหน่วยทรัสต์ หรือนําเงิน
ฝากเข้าบัญชีเ งินฝากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�แจ้งไว้ โดยผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะเป็นผู้ รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที�
เกิดขึ Hน และภาระความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (ถ้ามี) โดยผู้จัดการ
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กองทรัสต์จะหกัค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดงักลา่วจากจํานวนเงินที�
จะสง่ให้ 

 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใด18.5.5
ภายในอายคุวามใช้สทิธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิชย์ 
ให้เงินดงักลา่วตกเป็นกรรมสิทธิcของกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์

จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื�อการอื�นใดนอกจาก
เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 การขอมติ19
และการ
ประชุมผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ 

19.1 วิธีการขอมติ  

การขอมติเพื�ออนุมตัิในเรื�องใดๆ ในการบริหารจัดการ และการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ตามที�สญัญานี H และพระราชบญัญัติทรัสต์กําหนดนั Hน ให้กระทําด้วย
วิธีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เทา่นั Hน  

19.2 เหตใุนการขอมติ  

เหตใุนการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี H 

 การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์หลกัที�มีมลูค่าตั Hงแต่ร้อยละสามสิบ 19.2.1
)30 (ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์  

 การออกตราสารหนี Hหรือหลักทรัพย์ประเภทหนี H หรือการกู้ ยืมเงินที�19.2.2
กองทรัสต์ต้องจดัหาหลกัประกนัตามที�กําหนดไว้ในข้อ 13.5.3 

 การเพิ�มทุนหรือการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ที�มิได้ระบุไว้เป็นการ19.2.3
ลว่งหน้าในสญัญานี H 

 การเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไปของกองทรัสต์ 19.2.4

 การทําธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการ19.2.5
กองทรัสต์ซึ�งมีขนาดรายการตั Hงแต่ยี�สิบล้าน (20,000,000) บาท หรือเกิน
กวา่ร้อยละสาม (3) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่า
ใดจะสงูกวา่ 

 การเปลี�ยนแปลงประโยชน์ตอบแทน และการคืนเ งินทุนให้ผู้ ถือ19.2.6
หนว่ยทรัสต์ 

 การเปลี�ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์  19.2.7

 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาฉบับนี Hในเรื�องที�กระทบสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์19.2.8
อยา่งมีนยัสาํคญั 



ส่วนที� 2 หน้า 239 

หัวข้อ รายละเอียด 

 การเลกิกองทรัสต์ 19.2.9

 กรณีอื�นใดที�ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจําเป็น19.2.10
หรือสมควรที�จะเสนอเรื�องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา และมีมติในเรื�อง
ดงักลา่ว 

19.3 หน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี H 

 การประชมุสามญัประจําปีซึ�งต้องจดัให้มีขึ Hนภายในสี� (4) เดือนนบัแต่วนั19.3.1
สิ Hนรอบปีบญัชีของกองทรัสต์ 

 การประชุมวิสามัญคือ การประชุมคราวอื�นที�มิใช่การประชุมสามัญ19.3.2
ประจําปีซึ�งจะจดัให้มีขึ Hนเมื�อมีรายการหรือเหตทีุ�กําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี H  

 เมื�อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซึ�งถือหนว่ยทรัสต์รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1)
)10 (ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมด เข้าชื�อกนัทํา

หนงัสอืขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดย
ระบเุหตผุลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนั Hน ทั Hงนี H 
เมื�อมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าชื�อกนัทําหนงัสอืขอให้มีการเรียกประชุมผู้
ถือหนว่ยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จดัให้มีการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ภายในหนึ�ง  )1  (เดือนนับแต่ได้รับหนังสือจากผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

 ในกรณีเรื�องใดที�ทรัสตีเห็นวา่เป็นกรณีจําเป็นหรือสมควรที�จะเสนอ(2)
เรื�องให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา และมีมติในเรื�องนั Hน ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายในหนึ�ง 
(1) เดือนนบัแตไ่ด้รับหนงัสอืจากทรัสตี ทั Hงนี Hไมต่ดัสทิธิทรัสตีในการ
ปรึกษาหารือกบัผู้จัดการกองทรัสต์ถึงเหตจํุาเป็นดงักลา่ว 

 ในกรณีอื�นใดที�ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจําเป็น หรือ(3)
สมควรที�จะเสนอเรื�องให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา และมี
มติในเรื�องนั Hนเพื�อประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์ ทั Hงนี H ไม่ตัด
สิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับผู้จัดการกองทรัสต์ถึงเหตุ
จําเป็นดงักลา่ว 

ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการตามขั Hนตอนในการเรียกประชุมผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 16.4 แหง่สญัญานี H 
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19.4 การเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

การเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดทําหนังสือเชิญ
ประชุม ระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�จะ
เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั Hงความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ในเรื�องดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงผลกระทบที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจ
ได้รับจากการลงมติในเรื�องนั Hน และจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า
เจ็ด (�) วนัก่อนวนัประชมุ ทั Hงนี H ให้ประกาศการนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนั
แหง่ท้องถิ�นอยา่งน้อยหนึ�ง (1) ฉบบัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชมุตามวรรคหนึ�ง ต้องอยูใ่นท้องที�อนัเป็นที�ตั Hงสํานกังาน
ของทรัสตี หรือของผู้จัดการกองทรัสต์หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีที�ผู้จัดการกองทรัสต์มิได้ดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ภายในระยะเวลาหนึ�ง (1) เดือนนบัแต่วนัที�ได้รับหนังสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 19.3.2 (1) แหง่สญัญานี H และ/หรือ ทรัสตีตามที�กําหนดไว้
ในข้อ 19.3.2 (2) แห่งสญัญานี H แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีดําเนินการเรียกประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชุมที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�ง
ของข้อนี Hโดยอนุโลม และทรัสตีมีสิทธิที�จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ Hน (ถ้ามี) 
จากการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แทนผู้จัดการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

19.5 องค์ประชมุ และประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุไมน้่อยกว่ายี�สิบห้า 
(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั Hงหมด และต้องมี
หนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ�งในสาม (1 ใน 3) ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�
จําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครั Hงใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง
หนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชมุตามที�กําหนดเอาไว้ในวรรคหนึ�ง หากวา่การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นั Hนได้
เรียกนัดเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที�กําหนดไว้ในข้อ 19.3.2 (1) แห่ง
สญัญานี H การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั Hนมิใช่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที�กําหนดไว้ในข้อ 19.3.2 (1) 
แห่งสัญญานี H ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั Hงหลงันี Hไม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ทั Hงนี H ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญัติทรัสต์ และประกาศที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตี

แต่งตั Hงบุคคลหนึ�งเพื�อทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การ
พิจารณาของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดที�ประธานในที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากการประชุมในวาระนั Hน และให้
ผู้จัดการกองทรัสต์นําเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาแตง่ตั Hงให้เป็นประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในวาระนั Hนๆ 

หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื�องที�ทรัสตีหรือ
ผู้จัดการกองทรัสต์มีสว่นได้เสยี ให้ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์ และตวัแทน
ของทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว (ในกรณี
ที�ทรัสตีหรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์  และตัวแทนของทรัสตีหรือ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  ในกรณีที�ทรัสตีมีส่วนได้เสียในวาระใด ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์นําเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาแต่งตั Hงให้เป็นประธานในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนั Hนๆ  ใน
กรณีที�ทั Hงทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์มีสว่นได้เสียในวาระใด  ให้ที�ประชุมผู้
ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาแตง่ตั Hงบคุคลใดบคุคลหนึ�งขึ Hนเป็นประธานในที�ประชมุ 

อนึ�ง ประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้มีอํานาจ และหน้าที�ดงัตอ่ไปนี H 

(1) ควบคมุดแูลการดําเนินการประชมุโดยทั�วไปให้มีความเรียบร้อย 

(2) กําหนดให้ใช้วิธีการอื�นใดในการดําเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�
ประธานในที�ประชมุจะพิจารณาเห็นสมควร หรือจําเป็นเพื�อให้การประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณา และลงมติในเรื�อง
ตา่งๆ เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีประสทิธิภาพ 

(3) เพื�อให้การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามพระราชบญัญตัิทรัสต์ และประกาศ
ที�เกี�ยวข้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประธานอาจยตุิการอภิปราย หรือ
การพิจารณาในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเรื�องใดๆ ได้ 

(4) ในกรณีที�คะแนนเสยีงในการลงมติของที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เทา่กนั ให้
ประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีเสยีงชี Hขาด โดยการใช้อํานาจในการ
ตดัสนิชี Hขาดของประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในกรณีที�คะแนนเสยีง
ในการลงมติเทา่กนันี H ให้เป็นที�สดุ 

19.6 วิธีการมอบฉนัทะ 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้า
ประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชุมได้ โดยในการสง่หนงัสือเชิญประชุม
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ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

หนงัสือมอบฉนัทะนี Hจะต้องมอบให้แก่ประธานในที�ประชุม หรือผู้ ที�ประธานในที�
ประชมุมอบหมาย ณ ที�ประชมุก่อนเริ�มการประชมุ 

19.7 วิธีการนบัคะแนนเสยีง  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ�ง (1) เสียงต่อหนึ�ง (1) หน่วยทรัสต์ที�ตนถือ 
โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ ที�มีสว่นได้เสียเป็น
พิเศษในเรื�องที�พิจารณา 

19.8 มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

เ ว้นแต่สัญญานี Hจะกําหนดไว้ เ ป็นอย่างอื�น มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใ ห้
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี H  

 ในกรณีทั�วไปให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุม 19.8.1
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ในกรณีดงัต่อไปนี H ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3 ใน 4) ของ19.8.2
จํานวนเสยีงทั Hงหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

 การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัที�มีมูลค่าตั Hงแต่ร้อยละ(1)
สามสบิ )30 (ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์  

 การเพิ�มทนุหรือการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ที�มิได้ระบไุว้เป็น(2)
การลว่งหน้าในสญัญานี H 

 การเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไปของกองทรัสต์ (3)

 การทําธุรกรรมกบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบั(4)
ผู้ จัดการกองท รัส ต์  ซึ� ง มี ข น า ด ร า ย ก า ร ตั Hง แ ต่ยี� สิ บ ล้ า น 

 )20,000,000  (บาท หรือเกินก  ว่าร้อยละสาม  )3  (ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตมู่ลคา่ใดจะสงูกวา่  

 การเปลี�ยนแปลงประโยชน์ตอบแทน และการคืนเงินทุนให้ผู้ ถือ(5)
หนว่ยทรัสต์ 

 การเปลี�ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์ (6)

 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญากอ่ตั Hงทรัสต์นี Hในเรื�องที�กระทบสทิธิของผู้ ถือ(7)
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หนว่ยทรัสต์อยา่งมีนยัสาํคญั 

 การเลกิกองทรัสต์ (8)

อนึ�ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจัดการ
กองทรัสต์มีลกัษณะที�ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ สร. 
26/2555 หรือหลักเกณฑ์อื�นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  หรือ
พระราชบญัญตัิทรัสต์ ให้ถือวา่มตินั Hนไมม่ีผลบงัคบั  

19.9 การจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จดัทํารายงานการประชมุ และมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แต่
ละครั Hง โดยให้ประธานในที�ประชุมของการประชุมแต่ละครั Hงเป็นผู้ลงนามรับรอง
ความถูกต้องของรายงานนั Hน ทั Hงนี H ให้ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดทํารายงานการ
ประชมุเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

 การจาํกดั20
สิทธิในการ
รับประโยชน์
ตอบแทน
การจัดการ
กับ
ประโยชน์
ตอบแทน
และสิทธิ
ออกเสียง
ลงคะแนน
ของผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ 

20.1 ข้อจํากดัในการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

 การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ทรัสตี 20.1.1
หรือผู้จัดการกองทรัสต์อยู่ในบงัคบัที�จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ และอตัรา ตามที�กําหนดในประกาศ ทจ   .49 /2555 
ประกาศ กร  .14/2555 และประกาศ สช  .29/2555 แล้วแตก่รณี  

 กรณีที�อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จะลงทนุจะตั Hงอยู่ในประเทศไทย ซึ�งมี20.1.2
ข้อกําหนดของกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์นั Hนกําหนดสดัสว่น
การลงทุนของผู้ ลงทุนต่างด้าวไว้ไม่ให้เกินร้อยละสี�สิบเก้า (49) ดังนั Hน 
บริษัทฯ จึงจะไมจ่ดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทนุต่างด้าวเกินร้อยละสี�สิบ
เก้า (49) ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของกองทรัสต์ 

 ในกรณีที�บุคคลใดถือหน่วยลงทรัสต์เกินกว่าสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์20.1.3
ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 20.1.1 หรือ ข้อ 20.1.2 แห่งสญัญานี H ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี H 

 รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในห้า (5) วนัทําการนบัแต่วนัที�(1)
ผู้จัดการกองทรัสต์รู้หรือควรรู้ถึงเหตดุงักลา่ว  

 แจ้งให้บุคคลดงักล่าวทราบโดยไม่ชักช้าถึงข้อจํากัดสิทธิเกี�ยวกับ(2)
การออกเสียงลงคะแนน และการรับประโยชน์ตอบแทนตามที�
กําหนดไว้ในสญัญานี H 

 แจ้งให้บุคคลดงักล่าวหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าว (3)
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จําหน่ายหน่วยทรัสต์ในส่วนที�เกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50) หรือเกิน
กว่าร้อยละสี�สิบเก้า (49) สําหรับผู้ ลงทุนต่างด้าว ของจํานวน
หนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมด 

20.2 ข้อจํากดัสทิธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจดัการกบัประโยชน์ตอบแทน  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ถือหน่วยทรัสต์
เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 
ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี มีข้อจํากดัสิทธิ
ในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าว จะได้รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าที�เป็นไปตาม
สดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ในสว่นที�อยูใ่นอตัราที�ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ 
กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี กําหนด และผู้จัดการ

กองทรัสต์จะจัดให้มีการคํานวณหาจํานวนหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิในการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที�อยู่ในกลุม่บคุคลนั Hน โดยจะ
ใช้วิธีการเฉลี�ยตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย 
(Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน  

ทั Hงนี H เว้นแต่สํานกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด สั�งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่าง
อื�น ส่วนประโยชน์ตอบแทนที�ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวนั Hน ให้ตก
เป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื�นตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการ

กองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มี
สทิธิได้รับในคราวนั Hน หรือในคราวอื�น 

20.3 ข้อจํากดัสทิธิในการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงัตอ่ไปนี Hมีข้อจํากดัสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน 

 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที� ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตาม20.3.1
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ ทจ   .49 /2555  ประกาศ กร   .14 /2555 
และประกาศ สช   .29 /2555  แล้วแต่กรณี หรือในสัดส่วนอื�นใดตามที�
คณะกรรมการ ก .ล.ต.จะได้ประกาศกําหนด หรือแก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไป ทั Hงนี H 

เฉพาะในสว่นที�เกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  

 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องที�ขอมติ 20.3.2

 สิทธิ หน้าที�21
และความ
รับผิด

ภายใต้บงัคบัแห่งสญัญานี H ทรัสตีมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจ และความสามารถ
ทางกฎหมาย รวมทั Hงมีสทิธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
หรือผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สิน และทรัสตีมีสิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบในการจัดการ
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ของทรัสต ี กองทรัสต์ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของสญัญานี H พระราชบญัญัติทรัสต์ ประกาศ สร. 
26/2555 และประกาศ กร. 14/2555  

อนึ�ง รายการเกี�ยวกบัสทิธิ หน้าที� และความรับผิดของทรัสตีมีดงัตอ่ไปนี H 

21.1 สทิธิ 

 นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรัสตีตามสญัญานี Hแล้ว ให้ทรัสตีมีสิทธิ21.1.1
ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยเป็นไปตามข้อจํากัดสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 20 แหง่สญัญานี H  

 การมอบหมายงานการจดัการกองทรัสต์ 21.1.2

การใช้อํานาจ และการปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์
เป็นเรื� องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้ อื�นจัดการ
กองทรัสต์มิได้ เว้นแต ่ 

 การทําธุรกรรมที�มิใช่เรื�องที�ต้องทําเฉพาะตวั และไม่จําเป็นต้องใช้(1)
วิชาชีพเยี�ยงทรัสตี 

 การทําธุรกรรมที�โดยทั�วไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สนิซึ�งมีทรัพย์สิน และ(2)
วัตถุประสงค์ของการจัดการในลักษณะทํานองเดียวกันกับ
กองทรัสต์จะพงึกระทําในการมอบหมายให้บคุคลอื�นจดัการแทน 

 ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทําสมุด(3)
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือการปฏิบตัิงานด้านการสนบัสนุนให้
บริษัทในเครือของทรัสตีหรือผู้ อื�นดําเนินการได้  

 เรื�องอื�นใดที�ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบ และดําเนินการ(4)
ตามที� กําหนดไว้ในสัญญานี Hหรือหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 
49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 หรือ
ประกาศหรือข้อกําหนดอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 

เมื�อทรัสตีมอบหมายให้ผู้ อื�นจดัการกองทรัสต์ตามข้อกําหนดแห่ง
สัญญานี Hแล้ว นอกเหนือจากเรื� องที� ผู้จัดการกองทรัสต์เป็น
ผู้ดําเนินการตามสญัญานี Hหรือหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 
ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 หรือประกาศ
หรือข้อกําหนดอื�นใดที�เกี�ยวข้อง  ให้ทรัสตีเลอืกผู้ รับมอบหมายด้วย
ความรอบคอบ และระมดัระวงั และต้องกํากบัดแูล และตรวจสอบ
การจดัการแทนอย่างเพียงพอ ด้วยความระมดัระวงั และความเอา
ใจใส่ โดยต้องกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี�ยวกับการ
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มอบหมายงานตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ กข. 1/2553 
ดงันี H 

ในการมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะกําหนด
มาตรการในการดําเนินงานในเรื�องดงัตอ่ไปนี H  

(1) การคัดเลือกผู้ ที�สมควรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึง
ความพร้อมด้านระบบงาน และบุคลากรของผู้ ที� ได้ รับ
มอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้ รับ
มอบหมายงาน และกองทรัสต์ 

(�) การควบคุม  และประเมินผลการปฏิบัติ ของผู้ ไ ด้ รับ
มอบหมายงาน 

(�) การดําเนินการของทรัสตีเมื�อปรากฏว่าผู้ ที�ได้รับมอบหมาย
ไมเ่หมาะสมที�จะได้รับมอบหมายงานอีกตอ่ไป 

ทรัสตีสามารถมอบหมายงานการเก็บรักษาทรัพย์สิน การจดัทํา
สมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือการปฏิบัติการด้านงาน
สนบัสนนุได้ ซึ�งในการมอบหมายงานดงักลา่วทรัสตจีะมอบหมาย
ให้บคุคลดงัตอ่ไปนี H  

(1) การเก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องเป็นการมอบหมายให้ผู้ ที�มี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี H 

(ก) ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(ข) ผู้ รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุสว่นบคุคล  

(ค) ทรัสตีรายอื�น 

(ง) ผู้ รับฝากทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศ
ใดประเทศหนึ�งที�กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้  หรือของ
ประเทศที�ผู้ รับฝากทรัพย์สนิตั Hงอยู ่

(2) การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นการ
มอบหมายให้ผู้ ที�สามารถประกอบธุรกิจนายทะเบียน
หนว่ยทรัสต์ได้ 

ในการมอบหมายงานที�กลา่วมาข้างต้นนี H ทรัสตีจะต้องมอบหมาย
งานในลกัษณะที�ทําให้มั�นใจได้ว่าการบริหารจดัการกองทรัสต์จะ
สามารถดําเนินไปได้อยา่งตอ่เนื�อง ไมเ่กิดผลเสยีหายตอ่กองทรัสต์ 
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และทรัสตีจะยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ Hนแก่
กองทรัสต์ ตามที�พระราชบญัญตัิทรัสต์กําหนด  

 ทรัสตีสามารถใช้ประโยชน์จาก และดําเนินการใดๆ โดยอาศยั 21.1.3

 ความเห็นหรือคําแนะนําจากที�ปรึกษากฎหมายในการตีความ(1)
สญัญานี H หรือเอกสารอื�นใด (ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที�จัดทําขึ Hน
ตามข้อกําหนดแห่งกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) รวมทั Hงความเห็น
หรือคําแนะนําโดยทั�วไปที�เกี�ยวกบักองทรัสต์ 

 คําแนะนํา ความเห็น คําชี Hแจง หรือข้อมลู  จากวาณิชธนกิจ นกัการ(2)
บญัชี ผู้ตรวจ สอบบญัชี ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และบคุคลอื�นใด
ที�ทรัสตีขอคําปรึกษา และผู้ ที�ทรัสตี เ ชื� อ โดยสุจ ริตว่า เ ป็น
ผู้ เชี�ยวชาญในเรื�องที�ทรัสตีขอคําปรึกษานั Hน 

 เอกสารที�ทรัสตีเชื�อโดยสุจริตว่าเป็นเอกสารต้นฉบับอันถูกต้อง(3)
แท้จริง หรือสาํเนาเอกสารอนัแสดงถึงการที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่งตั Hง
บุคคลให้เป็นตัวแทนในการดําเนินการใดๆ อันเกี�ยวข้องกับ
กองทรัสต์ และ 

 เอกสารอื�นใดที�ทรัสตีได้รับ และเกี�ยวข้องกบักองทรัสต์ซึ�งทรัสตีมี(4)
เหตอุนัสมควรที�จะใช้เอกสารเหลา่นั Hน 

อนึ�ง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดหากว่าทรัสตีได้กระทําการ หรืองดเว้นกระทํา
การโดยสจุริตโดยอาศยัความเห็น คําแนะนํา คําชี Hแจง ข้อมลูหรือเอกสาร
ที�ทรัสตีได้รับตามข้อนี H โดยได้ใช้ความระมดัระวังเยี�ยงผู้มีวิชาชีพ และ
ความชํานาญในการพิจารณาแล้ว ทั Hงนี H ทรัสตีจะตรวจสอบการลง
ลายมือชื�อใดๆ ในเอกสารที�เกี�ยวข้องกับกองทรัสต์ที�ตนได้รับ หากมี
เหตผุลให้สงสยัถึงความถกูต้องแท้จริงของลายมือชื�อเช่นวา่นั Hน 

 การตดัสนิใจใดๆ ของทรัสตีในการดําเนินการตามขอบเขตอํานาจหน้าที�21.1.4
ซึ�งได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบับนี H และ/หรือ พระราชบัญญัติทรัสต์ และ
ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับที�เกี�ยวข้อง หากทรัสตีได้กระทําไปด้วย
ความสุจริตแล้ว ให้ถือเป็นที�สดุ อนึ�ง ในการตีความว่าทรัสตีมีอํานาจ
ดําเนินการใดที�เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์หรือไม่นั Hน หากสญัญานี H และ/หรือ
พระราชบญัญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องอื�นใด
มิได้กําหนดไว้อย่างแจ้งชัด ให้ตีความในลกัษณะที�เป็นการให้อํานาจ
แก่ทรัสตีในการดําเนินการใดที�เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์เพื�อประโยชน์สงูสดุ
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ของกองทรัสต์ได้ 

 สทิธิที�จะได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตี 21.1.5

 การจดัการกองทรัสต์ และการมอบหมายให้ผู้ อื�นจัดการกองทรัสต์(1)
โดยชอบตามสญัญานี H หากมีคา่ใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชําระเงินหรือ
ทรัพย์สินอื�นให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที�เป็น
สว่นตวัของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็นอนัสมควร ให้ทรัส

ตีมีสทิธิได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สญัญานี H
จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น  

สทิธิในการได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามที�กลา่วมา
ข้างต้นนี Hใ ห้หมายความรวมถึงแต่ไม่ จํากัดเพียง ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ หรือที�
ปรึกษากฎหมายซึ�งทรัสตีได้ว่าจ้างตามที�สมควรแก่กรณีเมื�อ
พิจารณาถึงความจําเป็นเพื�อประโยชน์สูงสดุของกองทรัสต์ และ
ความรู้ความสามารถของทนายความ หรือที�ปรึกษากฎหมาย
ดงักล่าว ทั Hงนี H เงินชดใช้ตามข้อนี Hให้รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการทวง
ถาม การดําเนินคดี และการบังคับคดี ในจํานวนที�สมเหตุสมผล 
และเหมาะสม และในจํานวนที�ได้จ่ายไปตามความเป็นจริง 
ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์สําหรับความ
รับผิดใดๆ อนั ทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึ Hน อนัเป็นผลมาจากการที�ทรัสตี

ได้ปฏิบตัิหน้าที� และใช้อํานาจของทรัสตีอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตามสญัญานี H และตามพระราชบญัญัติทรัสต์ตลอดจนกฎหมาย
ต่างๆ ที� เกี�ยวข้อง ในจํานวนที�ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์  

ภายใต้บงัคับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ เงินชดใช้ความเสียหาย 
และการรับผิดชดใช้ตามข้อนี H ให้รวมถึงความรับผิดอันเป็นผลมา
จากการกระทํา หรือการงดเว้นการกระทําใดๆ ของผู้ ที�ทรัสตีได้
มอบอํานาจ หรือตวัแทนซึ�งได้รับการแตง่ตั Hงจากทรัสตีด้วย 

 สิทธิที�จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้(2)
ใน (1)  ของ ข้อนี H ย่อมเ ป็นบุ ริมสิท ธิ ที�ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ และบคุคลภายนอกที�มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ เหนือ
กองทรัสต์ และเป็นสทิธิที�อาจบงัคบัได้ในทนัทีโดยไม่จําต้องรอให้มี
การเลิกทรัสต์ และในกรณีที�มีความจําเป็นต้องเปลี�ยนรูป หรือ
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เปลี�ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื�อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืน
แก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดงักล่าวได้แต่ต้องกระทํา
โดยสุจริต และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เ งื�อนไข และวิ ธีการที� 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด  

ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อนี Hจนกว่าทรัสตีจะได้ชําระหนี Hที�มีอยู่
ตอ่กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแตเ่ป็นหนี Hที�อาจหกักลบลบหนี Hกนั
ได้ตามประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิชย์ 

 สิทธิที�จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตีตามที�(3)
กําหนดไว้ใน  )1  (ของข้อนี H ให้มีผลใช้บงัคบัต่อไปภายหลงัที� ทรัสตี

พ้นจากตําแหน่งหรือถูกถอดถอนจากตําแหน่งการเป็นทรัสตีของ
กองทรัสต์ 

21.2 หน้าที� 

ทรัสตีมีหน้าที�จดัการกองทรัสต์ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัเยี�ยงผู้มี
วิชาชีพ รวมทั Hงด้วยความชํานาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม 
เพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  รวมทั Hงต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง สญัญานี H วตัถปุระสงค์ในการจดัตั Hงกองทรัสต์ มติของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ และข้อผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี)  

ในการปฏิบัติหน้าที�ดังกล่าว ทรัสตีอาจขอความเห็นจากที�ปรึกษาวิชาชีพที�มี
ความเป็นอิสระตามแตที่�ทรัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ�ง การปฏิบัติหน้าที�ของทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นการกระทําการอันเป็นการ
ขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ว่าการกระทํานั Hนจะเป็นไปเพื�อประโยชน์
ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้ อื�น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทํา
หน้าที�เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จดัการกองทรัสต์ในลกัษณะที�
เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนเพียงพอ
แล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ได้ทราบข้อมูลดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน ทั Hงนี H 
การเปิดเผยข้อมลู และการคดัค้านดงักลา่วให้เป็นไปตามประกาศ สร. 27/2557 
และหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ภายใต้บังคบัแห่งสญัญานี H ตลอดจนพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศ กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ให้ทรัสตีมีหน้าที�ดงัจะกลา่วตอ่ไปนี H  
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 หน้าที�ในการจดัการทรัพย์สนิ 21.2.1

 ทรัสตีต้องมอบหมายการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดการ(1)
กองทรัสต์ที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็น
การจัดการทรัพย์สินอื�น ที�มิ ใช่ท รัพย์สินหลัก ซึ� งทรัสตีอาจ
ดําเนินการด้วยตนเองได้ตาม (2) ของข้อนี H หรือมอบหมายให้บคุคล
อื�นดําเนินการตามข้อ 18.2.9 (8) 

 การจดัการทรัพย์สนิอื�นที�มิใช่ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ให้เป็นไป(2)
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี H 

ในกรณีที�ทรัสตีมีการดําเนินการเอง ต้องจัดให้มีมาตรการอย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี H 

• มีการแบ่งแยกหน่วยงานที� ทําหน้าที�จัดการลงทุนใน
ทรัพย์สินอื�นดงักล่าวออกจากหน่วยงานซึ�งทําหน้าที�ที�อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขดัแย้งใน
การปฏิบตัิหน้าที� 

• มีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน โดยต้องแยก
หนว่ยงาน และบคุลากรที�ทําหน้าที�จดัการลงทนุในทรัพย์สิน
อื�นดงักลา่วออกจากหนว่ยงาน และบคุลากรอื�นที�มีโอกาสใช้
ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่ว 

ในกรณีที�มอบหมายให้บคุคลอื�นที�มใิชผู้่จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับ
ดําเนินการ  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการให้บคุคลอื�นเป็น
ผู้ รับดําเนินการในงานที�เกี�ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ในส่วนที�
เกี�ยวกับการให้บคุคลอื�นเป็นผู้ รับดําเนินการในงานที�เกี�ยวกบัการ
ลงทนุของกองทนุโดยอนโุลม 

 หน้าที�ในการจดัระบบงานของทรัสตี 21.2.2

ทรัสตีมีหน้าที�ในการจดัให้มีระบบงานอยา่งเหมาะสมตาม
พระราชบญัญตัิทรัสต์ และตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดย
อยา่งน้อยให้ระบบงานของทรัสตีครอบคลมุเรื�องตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี H 

 การแยกกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินสว่นตวัของทรัสตี โดยในการ(1)
เก็บรักษาทรัพย์สิน จะต้องมีการแยกกองทรัสต์ภายใต้สญัญานี H 
ออกจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์อื�นหรือทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตี 
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 การตรวจสอบการจดัการกองทรัสต์เพื�อให้เป็นไปตามสญัญานี H และ(2)
พระราชบญัญตัิทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 การบันทึกกรรมสิทธิcหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ รายได้ (3)
รายจ่าย และหนี Hสินของกองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีที�เกี�ยวข้องกับ
กองทรัสต์  

 การตรวจสอบดูแล และติดตามการทําหน้าที�ของ ผู้ จัดการ(4)
กองทรัสต์เพื�อสทิธิประโยชน์ของกองทรัสต์  

 การควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกองทรัสต์ไม่(5)
เป็นไปตามสัญญานี H และพระราชบัญญัติทรัสต์ และมิให้มีการ
ทจุริตในการจดัการกองทรัสต์ 

 จดัทําบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สิน และ(6)
บญัชีอื�นๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง 
ต้องจดัทําบญัชีทรัพย์สนิของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออก
จากกัน และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
รวมทั Hงแยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินส่วนตวัของทรัสตี 
และทรัพย์สนิอื�นที�ทรัสตีครอบครองอยู ่ 

 หน้าที�ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ 21.2.3

 ทรัสตีมีหน้าที�เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครั Hง โดย(1)
หากมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อดําเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ�ง ทรัสตีต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี H  

ตอบข้อซกัถาม และให้ความเห็นเกี�ยวกบัการดําเนินการหรือเรื�องที�
ขอมติวา่เป็นไปตามสญัญานี Hหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม ่ 

ทกัท้วง และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบวา่การดําเนินการดงักลา่ว
หรือเรื�องที�ขอมติไม่สามารถกระทําได้ หากไม่เป็นไปตามสญัญานี H
หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

ในกรณีที�ทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการ
ออกเสียงหรือดําเนินการใดๆ ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตี

คํานงึถึง และรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
และตั Hงอยูบ่นหลกัแหง่ความซื�อสตัย์สจุริต และรอบคอบระมดัระวงั 
รวมถึงไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที�ใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์  
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 ทรัสตีมีหน้าที�บงัคบัชําระหนี Hหรือดแูลให้มีการบงัคบัชําระหนี Hเพื�อให้(2)
เป็นไปตามข้อสญัญาระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลอื�น  

 ห้ามมิให้ทรัสตีนําหนี Hที�ตนเป็นลูกหนี Hบุคคลภายนอกอันมิได้เกิด(3)
จากการปฏิบัติหน้า ที� เ ป็นทรัสตีไปหักกลบลบหนี Hกับหนี Hที�
บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี Hทรัสตีอันสืบเนื�องมาจากการจัดการ
กองทรัสต์ ทั Hงนี Hการกระทําที�ฝ่าฝืนข้อห้ามนี H ให้การกระทําเช่นนั Hนตก
เป็นโมฆะ  

 ในกรณี ที�ทรัสตี เ ข้ า ทํา นิติกรรมหรือ ทํา ธุ รกรรมต่า งๆ กับ(4)
บุคคลภายนอก ให้ทรัสตีแจ้งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเมื�อเข้าทํานิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอกว่า
เป็นการกระทําในฐานะทรัสตี  

 ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้ อื�นจัดการ(5)
กองทรัสต์มิได้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นให้ทรัสตีมีสิทธิมอบหมายงาน
ได้ทั Hงนี Hตามที�กําหนดไว้ในข้อ 21.1.2 และ 21.2.1  แหง่สญัญานี H  

 ทรัสตีมีหน้าที�จัดทําสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจ(6)
มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ดําเนินการแทนได้ โดยเมื�อมีการมอบหมายผู้ อื�นเป็นนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที� กํากับดูแลให้ผู้ ที� ได้ รับมอบหมาย
ดงักลา่วปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในสญัญานี H และ ข้อ 10 แห่งสญัญา
นี H เว้นแตม่ีการจดัทําหลกัฐานตามระบบของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  

 ทรัสตีมีหน้าที�จัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบ(7)
หนว่ยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดใน
สญัญานี H  

 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์(8)
ออกหลกัฐานสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทน
หลกัฐานเก่าที�สญูหายลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคญั ให้ทรัสตี

มีหน้าที�ออกหรือดําเนินการให้มีการออกหลกัฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน
เวลาอนัควร  

 ทรัสตีมีหน้าที�ให้ความเห็นของทรัสตีเกี�ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที�ของ(9)
ผู้จัดการกองทรัสต์ในรายงานประจําปีของกองทรัสต์ซึ�งผู้จัดการ
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กองทรัสต์มีหน้าที�จดัทํารายงานดงักลา่วเสนอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
โดยทรัสตีจะต้องแสดงความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ในการบริหารจัดการกองทรัสต์เป็นอย่างไร 
สอดคล้องกับข้อกําหนดแห่งสญัญานี H รวมทั Hงกฎหมาย ประกาศ 
และข้อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องหรือไม่ หากผู้จัดการกองทรัสต์

มิได้ดําเนินการเป็นไปตามข้อกําหนดแห่งสญัญานี H หรือกฎหมาย 
หรือประกาศ และข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องอื�นใดนั Hน ให้ระบุเรื� อง
ดงักลา่ว ตลอดจนการดําเนินการของทรัสตีในการแก้ไขให้มีความ
ถกูต้อง  

 ทรัสตีมีหน้าที�ให้การรับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ(10)
กองทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วนัทําการสดุท้ายของแต่ละ
ไตรมาสตามหลักเกณฑ์ที�กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องประกาศกําหนด 
เพื�อที�ผู้จัดการกองทรัสต์จะใช้ในการเปิดเผยรายงานดงักลา่วต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในสี�สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่
ละไตรมาสนั Hน 

นอกจากนี Hทรัสตีมีหน้าที�ใช้ความรอบคอบ และระมดัระวงัเพื�อให้
ผู้จัดการกองทรัสต์คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของ
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ตอ่หน่วยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กฎเกณฑ์
ที�เกี�ยวข้องประกาศกําหนด เมื�อผู้จัดการกองทรัสต์ออกรายงาน
ประจําปีในแต่ละรอบระยะเวลา โดยจัดพิมพ์ข้อมูลเกี�ยวกบัมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยในรายงานประจําปี
ของกองทรัสต์ ทั Hงนี H ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องส่งข้อมูลที�เกี�ยวข้อง
กบัการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงรายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดย ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูลที�สง่ให้แก่ทรัสตี

ด้วย  

 ทรัสตีอาจก่อหนี H และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ (11)
เงื�อนไข และวิธีการตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี H พระราชบญัญัติท
รัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องอื�นใด 

 ทรัสตีไม่มีหน้าที�ให้หลกัประกันใดๆ เพื�อประกันการปฏิบตัิหน้าที�(12)
ของตนในฐานะทรัสตี  และทรัสตีไม่มีหน้าที� อื�นใดต่อผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ และ/หรือ บคุคลอื�นใด นอกเหนือไปจากที�ได้ระบไุว้ใน
สญัญานี H และ/หรือ ที�กฎหมายได้บญัญัติไว้ อนึ�ง การที�ทรัสตีเข้า
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ทําสัญญานี Hมิ ไ ด้ เ ป็นการให้หลักประกันรายได้ห รือผลการ
ประกอบการของกองทรัสต์ หรือหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา
ของบรรดาผู้ เช่าไมว่า่รายใด  

 เมื�อกองทรัสต์สิ Hนสุดลง ให้ทรัสตีทําหน้าที�ต่อไปเพื�อรวบรวม (13)
จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินโดยต้องชําระสะสางหนี Hสิน และ
คา่ใช้จ่ายเมื�อทรัสต์สิ Hนสดุลงตามลาํดบัที�กําหนดในพระราชบญัญัติ 
ทรัสต์ 

 ให้ทรัสตีแยกงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของ(14)
กองทรัสต์อื�นหรือของทรัสตีโดยคํานึงถึงมาตรฐานที�กําหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี โดยงบการเงินที�จัดทําขึ Hนต้องมีการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผู้ สอบบัญชีก่อนที�จะยื�นต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลกัเกณฑ์ที�
สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั Hงนี H ผู้สอบบญัชีดงักล่าวต้อง
เป็นผู้ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และต้องมิใช่
กรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้างของทรัสตี  

 ให้ทรัสตีงดเว้นการใช้สิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์(15)
สาํหรับคา่ใช้จ่ายที�ชําระให้กบับคุคลภายนอก  

 หน้าที�ติดตาม ดูแล และตรวจสอบผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ ได้รับ21.2.4
มอบหมายรายอื�น )ถ้ามี(  

ทรัสตีมีหน้าที�ติดตามดแูล และตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้
ได้รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) ดําเนินการในงานที�ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามสญัญานี H สญัญาอื�นที�เกี�ยวข้อง และประกาศอื�นที�เกี�ยวข้อง
ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด  การติดตาม 
ดแูล และตรวจสอบข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการทําหน้าที�ดงัต่อไปนี H
ด้วย 

 ดแูลให้การบริหารจดัการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จัดการกองทรัสต์(1)
ที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที�
กองทรัสต์ตั Hงอยู ่ 

 ติดตาม ดูแล และดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ผู้ รับมอบหมายมี(2)
ลกัษณะ และปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในสญัญานี H 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงการถอดถอนผู้ รับมอบหมายราย
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เดิม และการแตง่ตั Hงผู้ รับมอบหมายรายใหม ่

 ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญานี H และ(3)
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

 ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้อง(4)
ครบถ้วนตามที�กําหนดในสญัญานี H และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

 แสดงความเห็นเกี�ยวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื�อ(5)
กองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้า
มี) เพื�อประกอบการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมูล
ของกองทรัสต์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือเมื�อสาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

 ในกรณีที�จําเป็น เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์(6)
โดยรวม ทรัสตีอาจกําหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ�งตามสมควร และไม่เป็นการก่อภาระให้แก่
ผู้จัดการกองทรัสต์เกินกว่าหน้าที�ที�กําหนดไว้ในสัญญานี Hหรือ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง ทั Hงนี H เรื�องที�ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการ
ดงักลา่วต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัสญัญานี H หรือ กฎหมาย หลกัเกณฑ์ 
กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยราชการที�เกี�ยวข้อง และหาก
การดงักลา่วก่อให้เกิดภาระ และค่าใช้จ่ายแก่ผู้จัดการกองทรัสต์

มากเกินสมควร ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์จะตกลงร่วมกัน
ตอ่ไป 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้น(7)
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตัิ
หน้าที�ตามสญัญานี Hหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าที�ดงันี H 

รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในห้า (5) วนัทําการนบัแต่รู้หรือ
พงึรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

ดําเนินการแก้ไข ยับยั Hง หรือเยียวยาความเสียหายที�เกิดขึ Hนแก่
กองทรัสต์ตามที�เห็นสมควร 

 ในกรณีที�ไม่มีผู้จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุที�ทําให้ผู้จัดการ(8)
กองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที� ได้  ให้ทรัสตีเ ข้าจัดการ
กองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์

รายใหม่ ทั Hงนี H ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามที�กําหนดไว้ในประกาศ กร. 
14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้าที�จัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็น
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เพื�อป้องกัน ยับยั Hง หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม อํ า น า จ ห น้ า ที� ที� ร ะ บุ ไ ว้ ใ น สัญ ญ า นี H แ ล ะ
พระราชบัญญัติทรัสต์ ในการดําเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจ
มอบหมายให้บุคคลอื�นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนั Hนก็ได้ 
ทั Hงนี Hภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื�อนไขที�สญัญานี Hได้ระบุไว้ 
รวมทั Hงมีอํานาจในการจัดให้มีผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตาม
อํานาจหน้าที�ในสญัญานี H และพระราชบญัญตัิทรัสต์ 

นอกจากนี H เมื�อทรัสตีเห็นว่ากรณีที�ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิ
หน้าที�ให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที�กําหนดไว้ในสัญญานี H หรือ
พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. หรือประกาศที�
เกี�ยวข้องอื�นใด เป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถ
เยียวยาความเสียหายนั Hนได้ภายในระยะเวลาอนัสมควร ให้ทรัสตี

สามารถเข้าไปดําเนินการแทนผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตามที�ทรัสตี

เห็นสมควร ทั Hงนี H เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวมก็ได้ 

นอกเหนือจากที�กําหนดในสัญญานี H หาก ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการใดๆ ที�มีผลกระทบ แก้ไข หรือเปลี�ยนแปลงส่วนใดสว่นหนึ�ง
อันเป็นสาระสําคัญของทรัพย์สินหลัก เช่น การแก้ไขเปลี�ยนแปลง
โครงสร้างทรัพย์สิน การแก้ไขเปลี�ยนแปลงประเภทหรือลกัษณะการใช้
งานทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องขอความเห็นชอบจากทรัสตี

ก่อนการดําเนินการในเรื�องดงักลา่ว  

 หน้าที�เกี�ยวกบัสญัญาก่อตั Hงทรัสต์นี H 21.2.5

ทรัสตีมีหน้าที�ดูแลให้สัญญาก่อตั Hงทรัสต์นี Hมีสาระสําคัญเป็นไปตาม
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยในกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญาก่อตั Hงท
รัสต์นี H ให้ทรัสตีดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี H  

 ดแูลให้การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญาเป็นไปตามวิธีการ และเงื�อนไข(1)
ที�กําหนดไว้ในสญัญานี H และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ใน
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

 ในกรณีที�การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญาไมเ่ป็นไปตามข้อ )1 (ข้างต้น (2)
ให้ทรัสตีดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที�ที�ระบไุว้ในสญัญานี H 
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และตามพระราชบญัญัติทรัสต์ เพื�อดแูลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

 ในกรณีที�หลักเกณฑ์เกี�ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการ(3)
จัดการกองทรัสต์ที�ออกตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ และตาม
พระราชบัญญัติทรัสต์มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงในภายหลัง และ
สญัญามีข้อกําหนดที�ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ให้ทรัสตี

ดําเนินการเพื�อแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญานี Hให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
นั Hน ตามวิธีการที�กําหนดในสญัญานี H หรือตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. มี
คําสั�งตามมาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัิทรัสต์ 

 แก้ไขความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งทรัสตกีบักองทรัสต์หรือ(4)
การขาดความเป็นอิสระของทรัสตีให้สิ Hนไป หากไมส่ามารถแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเก้าสบิ (90) วนั หรือภายในระยะเวลาที�
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ให้ทรัสตีลาออก และ
ดําเนินการเพื�อให้มีทรัสตีรายใหม่ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 
21.4.3 แหง่สญัญาฉบบันี H รวมทั Hงกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

อนึ�ง การพิจารณาว่าทรัสตีขาดความเป็นอิสระในการทําหน้าที�
เป็นทรัสตีหรือไม่นั Hน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในสญัญา
นี H 

21.3 ความรับผิด 

 ความรับผิดของทรัสตี 21.3.1

 ในกรณีที�ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที�กําหนดในสญัญา(1)
นี Hหรือพระราชบญัญัติทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที�
เกิดขึ Hนแก่กองทรัสต์ 

ในกรณีที�มีความจําเป็น และมเีหตผุลอนัสมควรเพื�อประโยชน์ของ
กองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
ก่อนที�จะจดัการกองทรัสต์เป็นอยา่งอื�นให้ตา่งไปจากที�กําหนดไว้ใน
สญัญานี Hได้ และหากทรัสตีได้จดัการตามที�ได้รับความเห็นชอบนั Hน
ด้วยความสจุริต และเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์แล้ว ทรัส

ตีไมจํ่าต้องรับผิดตามที�กําหนดในข้อนี H 

ในการปฏิบัติหน้าที�ของทรัสตี  ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความ
เสียหายที�เกิดขึ Hนแก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือบคุคลใดๆ 
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จากการปฏิบัติหน้าที�ของทรัสตี หากทรัสตีได้ปฏิบัติหน้าที�ด้วย
ความซื�อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเยี�ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั Hงด้วย
ความชํานาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และเป็นไปตามสัญญานี H 
ตลอดจนกฎหมายที�เกี�ยวข้อง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อ
ผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ )ถ้ามี(  

ในการนี H แม้ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที�เกิดขึ Hนแก่
กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ�ง ให้ทรัสตียงัมีหน้าที�
ดําเนินการเรียกร้องต่อผู้ ที�ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ 
หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื�อให้กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับ
ชดเชยความเสยีหายตามความเป็นจริง 

 ในการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีไมต้่องรับผิดตอ่(2)
ความเสียหายที�เกิดขึ Hนแก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือ
บุคคลใดๆ จากการกระทํา หรือการงดเว้นกระทําการใดๆ ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที�โดยสจุริต และ
ได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรในการกํากบัดแูล และตรวจสอบ
การปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์เพื�อให้เป็นไปตามสญัญา
นี H และพระราชบญัญตัิทรัสต์ตลอดจนประกาศที�เกี�ยวข้องแล้ว 

ในกรณีเช่นว่า ให้กองทรัสต์โดยทรัสตีมีสิทธิเรียกร้องโดยตรงต่อ
ผู้จัดการกองทรัสต์เพื�อให้ผู้จัดการกองทรัสต์ชดเชยเยียวยา
ความเสียหายที�เกิดขึ Hนให้แก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม
ความเป็นจริง 

 การจาํกดั22
ความรับผิด
ของทรัสตี
และการ
ชดใช้ความ
เสียหาย
ให้แก่ ทรัสต ี

22.1 การจํากดัความรับผิดของทรัสตี 

(1) ภายใต้บงัคบัแห่งสญัญานี H และพระราชบญัญัติทรัสต์ ความรับผิดต่อบุคคลใด
ตามสญัญาซึ�งทรัสตีได้กระทําในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงความรับผิด
ต่อบุคคลใดอนัเกิดจาก หรือที�เกี�ยวกับทรัพย์สินใดๆ ของกองทรัสต์ให้มีจํานวน
จํากดั โดยทรัสตีจะต้องรับผิดตอ่บคุคลภายนอกดงักลา่วไมเ่กินจํานวนเงินชดใช้
ค่าเสียหายที�ทรัสตีจะได้รับตามข้อ 18.2.5 แห่งสญัญานี H ทั Hงนี H ในกรณีที�ทรัสตี

ไม่ปฏิบตัิหน้าที�ตามที�พระราชบญัญัติทรัสต์กําหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สจุริต 
หรือโดยประมาทเลนิเลอ่อย่างร้ายแรง กรณีเช่นว่านี H ทรัสตีจะมีข้อยกเว้นความ
รับผิดมิได้ 

(2) ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากการกระทําหรืองดเว้นการกระทํา
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ของทรัสตี (แล้วแต่กรณี) เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือ คําสั�งศาล คําพิพากษาของศาล หรือ คําสั�งอื�นใดของหน่วยงาน
ราชการ ไมว่า่จะมีผลบงัคบัเป็นกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี H ทรัสตีไม่ต้องรับผิด
ในกรณีที�ทรัสตีไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อสญัญาข้อใดข้อหนึ�งตามสญัญานี Hได้ 
เนื�องจากเหตสุดุวิสยั หรือเหตทีุ�อยูน่อกเหนือการควบคมุของทรัสตี รวมถึงแต่ไม่
จํากดัเพียงเหตตุามที�กําหนดไว้ใน (4) ของข้อนี H   

(3) ในการโอนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง
แท้จริงของลายมือชื�อ หรือ ตราประทบั ที�ปรากฏในใบทรัสต์ หรือในการสลกัหลงั
ใบทรัสต์ หรือในตราสารการโอนหนว่ยทรัสต์ หรือตราสารใดๆ ซึ�งแสดงกรรมสิทธิc

ในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีมิต้องรับผิด หากมีการปลอมแปลงลายมือชื�อ หรือ 
ตราประทบั รวมถึงในกรณีที�ผู้ลงลายมือชื�อไม่มีอํานาจลงนาม อย่างไรก็ตาม 
ทรัสตีอาจ เรียกให้มีการพิสจูน์ความแท้จริงของลายมือชื�อของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ในเอกสารหรือตราสารตามสญัญานี Hซึ�งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องลงลายมือชื�อ หากมี
เหตผุลให้สงสยัถึงความถกูต้องแท้จริงของลายมือชื�อเช่นวา่นั Hน 

(4) ทรัสตีไมต้่องรับผิดชอบต่อกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในความสญูเสียหรือ
ความเสียหายที�เกิดขึ Hนเนื�องจากสาเหตุที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี 
หรือพนกังานของทรัสตี ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การที�ทรัพย์สินถกูโอนเป็น
ของรัฐ การเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ กฎเกณฑ์เกี�ยวกบัการปริวตัรเงินตรา สงคราม 
การก่อการร้าย การจลาจล การปฏิวตัิ การก่อความไม่สงบ การประท้วง เหตุ
สดุวิสยั การขดัข้องของเครื�องมือ หรือ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ�งอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของ ทรัสตี หรือ เหตอืุ�นใดที�ทรัสตีไมส่ามารถควบคมุได้ 

(5) ทรัสตีไม่จําต้องกระทําการใดๆ ที�จะเป็นเหตใุห้ทรัสตีต้องใช้เงิน หรือทรัพย์สิน
สว่นตวัของทรัสตี (ทรัพย์สินที�ไม่ใช่ทรัพย์สินในกองทรัสต์) หรือก่อให้เกิดความ
รับผิดทางการเงินอื�นใดๆ ในการปฏิบตัิหน้าที�หรือใช้สทิธิตามสญัญานี Hของทรัสตี 

22.2 การชดใช้ความเสยีหายให้แก่ทรัสตี 

 ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินชดใช้ความเสียหาย รวมทั Hงค่าธรรมเนียมศาล 22.2.1
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ หรือที�ปรึกษากฎหมายซึ�งทรัสตีได้
ว่าจ้างตามที�สมควรแก่กรณีเมื�อพิจารณาถึงความรู้ความสามารถของ
ทนายความ หรือที�ปรึกษากฎหมายดงักล่าว ทั Hงนี H เงินชดใช้ตามข้อนี Hให้
รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดําเนินคดี และการบงัคบัคดี ใน
จํานวนที�สมเหตุสมผล และเหมาะสม และในจํานวนที�ได้จ่ายไปตาม
ความเป็นจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์
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สําหรับความรับผิดใดๆ อนัทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึ Hน อนัเป็นผลมาจากการ
ที�ทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที� และใช้อํานาจของทรัสตีอย่างถกูต้องเหมาะสม 
ตามสญัญานี H และตามพระราชบญัญัติทรัสต์ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที�
เกี�ยวข้อง ในจํานวนที�ไมเ่กินมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

 ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญตัิทรัสต์ เงินชดใช้ความเสียหาย และการ22.2.2
รับผิดชดใช้ตามข้อ 22.2.1 นี Hให้รวมถึงความรับผิดอนัเป็นผลมาจากการ
กระทํา หรือการงดเว้นการกระทําใดๆ ของผู้ ที�ทรัสตีได้มอบอํานาจ หรือ
ตวัแทนซึ�งได้รับการแตง่ตั Hงจากทรัสตด้ีวย 22.2.2 เงินชดใช้ความเสยีหาย
ตามข้อ 22.2.1 นี H 

 เป็นเงินที�ทรัสตีพึงได้รับเพิ�มเติมจากเงินชดใช้ความเสียหายอื�นใด (1)
ที�ทรัสตีมีสทิธิได้รับตามกฎหมาย 

 ยงัคงมีผลใช้บงัคบัต่อไปภายหลงัที�ทรัสตีพ้นจากตําแหน่งหรือถูก(2)
ถอดถอนจากตําแหนง่การเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 

 การแต่งตั �ง23
เงื�อนไขและ
วิธีการ
เปลี�ยนแปล
งและ
ค่าตอบแทน
ของทรัสต ี

23.1 การแตง่ตั Hง และเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

 การแตง่ตั Hงทรัสตี 23.1.1

เมื�อมีเหตใุห้ต้องเปลี�ยนแปลงทรัสตี การแต่งตั Hงทรัสตีรายใหม่ให้กระทํา
ได้โดยอาศยัมติไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เทา่นั Hน 

เงื�อนไข และวิธีการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

 เหตใุนการเปลี�ยนแปลงทรัสตี  (1)

(ก) ทรัสตีลาออกจากการเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 

(ข) ทรัสตีถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือสิ Hนสภาพนิติบคุคล 

(ค) ทรัสตีเลกิกิจการ และเข้าสูก่ระบวนการชําระบญัชี 

(ง) ทรัสตีหยดุประกอบกิจการไมว่า่โดยสมคัรใจหรือตามคําสั�ง
ของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องให้พกัการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็น
การชั�วคราวหรือสั�งเพิกถอนการอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัส
ตี 

(จ) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เปลี�ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี 
เมื�อปรากฏวา่ทรัสตีมิได้จดัการกองทรัสต์ตามหน้าที�ที�กําหนดไว้ใน
สญัญานี H หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ หรือกระทําการ หรืองดเว้น
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กระทําการอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติทรัสต์ หรือ 
กฎหมายอื�นใดซึ�งมิใช่ความผิดลหโุทษ และทรัสตีไม่อาจเยียวยา
แก้ไขให้สิ Hนไปได้ภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที�
ผู้จดัการกองทรัสต์แจ้งให้ทรัสตีทราบถึงเหตดุงักลา่ว 

(ฉ) เมื� อปรากฏข้อเ ท็จจ ริงว่าทรัสตีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักองทรัสต์หรือทรัสตีขาดความเป็นอิสระซึ�งไม่อาจ
แก้ไขให้สิ Hนไปได้ภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วนั และทรัสตีไม่
ลาออกจากการเป็นทรัสตี 

 วิธีการเปลี�ยนแปลงทรัสตี (2)

ในกรณีทรัสตีลาออกจากการทําหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ใน (1) (ก) 
ของข้อนี H ให้มีการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี H 

ในกรณีที�เกิดเหตใุนการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ใน (1) 
(ข) และ (ค) ของข้อนี H ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้
ชําระบญัชี เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ หรือบุคคลอื�นใดที�มีอํานาจ
ตามกฎหมายอื�นในทํานองเดียวกับบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
ดําเนินการเกี�ยวกบักองทรัสต์เท่าที�จําเป็น และสมควรจนกว่าทรัส

ตีรายใหมจ่ะมีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

ในกรณีที�เกิดเหตใุนการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ใน (1) 
(ง) ถึง (ฉ) ของข้อนี H ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที�ทรัสตีต่อไปแต่
เฉพาะการดแูลรักษาประโยชน์ หรือการใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื�อมิ
ให้กองทรัสต์เสียหาย เสื�อมค่า หรือไร้ประโยชน์จนกว่าทรัสตีราย
ใหมจ่ะมีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

ในกรณีที�เกิดเหตใุนการเปลี�ยนแปลงทรัสต ีให้ผู้จัดการกองทรัสต์

เ รียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยเร็ว และเสนอชื�อบุคคลที�มี
คณุสมบตัิ และได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. เป็นทรัสตีราย
ใหม่เพื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั Hง ทั Hงนี H ไม่ตดั
สิทธิทรัสตีรายเดิม หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ที�จะเสนอชื�อบุคคลที�มี
คณุสมบตัิ และได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. เพื�อเป็นทรัสตี

รายใหม ่

ในกรณีที�มีเหตุให้ต้องเปลี�ยนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่งตั Hงทรัสตี

รายใหม่เพราะมีเหตอุนัมิอาจหลีกเลี�ยงได้ ให้ผู้มีสว่นได้เสียร้องขอ
ตอ่ศาลให้มีการแตง่ตั Hงทรัสตีรายใหม่ ถ้ามิอาจแต่งตั Hงได้ ให้ศาลมี
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คําสั�งเลิกทรัสต์ ทั Hงนี H ให้ศาลมีอํานาจแต่งตั Hงบุคคลใดเข้าจัดการ
กองทรัสต์ใ ห้ เ ป็นไปตามพระราชบัญญัติท รัสต์  โดยได้ รับ
คา่ตอบแทนตามที�ศาลกําหนดให้  

 ผลของการเปลี�ยนแปลงทรัสตี (3)

การเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ในข้อนี H ไม่ได้มีผลกระทบ
ต่อการมีผลบังคับใช้ของสญัญานี H และไม่มีผลกระทบต่อสถานะ
ของกองทรัสต์ และไมไ่ด้ทําให้สญัญานี Hต้องเลกิไป 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ในข้อนี H ทรัสตีราย
เดิมต้องดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และเพื�อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบเกี�ยวกับ
การจดัการกองทรัสต์ที�ผา่นมา และที�ต้องทําตอ่ไป ตลอดจนสง่มอบ
เอกสารหลกัฐาน และข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์
เพื�อให้ทรัสตีรายใหม่สามารถทําหน้าที�ต่อไปได้ ทั Hงนี H ในการส่ง
มอบดงักล่าว ให้ทรัสตีรายเดิมลงลายมือชื�อในหนงัสือเพื�อรับรอง
ความถกูต้อง และครบถ้วนของสิ�งที�สง่มอบให้ทรัสตีรายใหม่ และ
มอบหนงัสอืดงักลา่วให้ทรัสตีรายใหมเ่ก็บรักษาไว้ 

ให้ทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึ�งให้แล้วเสร็จภายใน
สามสบิ (30) วนันบัแตว่นัที�ทรัสตีรายใหมเ่ข้าปฏิบตัิหน้าที�  

เมื�อทรัสตีรายใหม่เข้าทําหน้าที�แทนทรัสตีรายเดิม และมีสิทธิโดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ใน (3) (ข) ของข้อนี H 
ให้ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพันตามสิทธิ และหน้าที�ของคู่สญัญาที�
กําหนดไว้ในสญัญานี Hทกุประการ รวมทั Hงเข้าสวมสทิธิเป็นคูค่วามใน
คดีหรือเป็นฝ่ายที�ต้องผกูพนัตามคําพิพากษา ทั Hงนี H ทรัสตีรายใหม่
มิได้รับมาซึ�งความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการ
กระทําของทรัสตีรายเดิม 

นอกจากนี H ทรัสตีรายใหม่มีหน้าที�แก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี H และต้อง
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลภายนอกที�ตนทราบว่าเป็น
คู่สัญญากับทรัสตีรายเดิมว่า ตนได้เข้าสวมสิทธิ และหน้าที�
แทนทรัสตีรายเดิมแล้ว 

23.2 คา่ตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรัสตี 

ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อ 20.1 
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แหง่สญัญานี H 

 ความเป็น24
อิสระ
ของทรัสตี
และความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ของทรัสต ี

24.1 ทรัสตีต้องปฏิบตัิหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
อิสระ รวมทั Hงไมก่ระทําการใดที�เป็นการขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 ในกรณีดงัตอ่ไปนี H ให้ถือวา่ทรัสตีขาดความเป็นอิสระ และจะรับเป็นทรัส24.1.1
ตีของกองทรัสต์มิได้  

 มีความเกี�ยวข้องกบัผู้จัดการกองทรัสต์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี H (1)

เป็นผู้ ถือหุ้นในผู้จัดการกองทรัสต์ เกินร้อยละห้า (5) ของจํานวน
สทิธิออกเสยีงทั Hงหมดของผู้จัดการกองทรัสต์ดงักลา่ว 

มีผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้อยละห้า (5) ของ
จํานวนสทิธิออกเสยีงทั Hงหมดของทรัสตีดงักลา่ว 

มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็นบคุคลเดียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

มีกรรมการหรือผู้บริหารของทรัสตีเป็นบคุคลเดียวกบักรรมการหรือ
ผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ 

มีความเกี�ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับ ผู้จัดการ

กองทรัสต์ในลกัษณะทํานองเดียวกบั (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้างต้น 
หรือในลักษณะอื�นอย่างมีนัยสําคัญในประการที�อาจเป็นเหตุ
ให้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที� 

 เป็นหรือมีความเกี�ยวข้องกบัผู้ ที�จะจําหนา่ย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิ(2)
ในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ในลักษณะที�ทําให้ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที�ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้อยา่งอิสระ 

หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัจากการเข้ารับเป็นทรัสตีของ
กองทรัสต์ว่า ทรัสตีขาดความเป็นอิสระตามข้อนี H ให้ทรัสตีแจ้ง
กรณีดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั Hงแสดงมาตรการที�
สมเหตสุมผล และนา่เชื�อถือวา่จะทําให้ทรัสตีสามารถปฏิบตัิหน้าที�
ได้อย่างเป็นอิสระภายในสิบห้า (15) วัน นับแต่วันที�ปรากฏ
ข้อเท็จจริงดงักล่าว และให้ดําเนินการตามมาตรการที�แสดงไว้นั Hน 
เว้นแตส่าํนกังาน ก.ล.ต. จะมีคําสั�งเป็นอยา่งอื�น 
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 ทรัสตีจะกระทําการใดที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือ24.1.2
อาจทําให้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระมิได้ เว้นแตเ่ป็นธุรกรรมที�เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี H 

 เป็นธุรกรรมที�มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบ และถ่วงดลุความเป็น(1)
ธรรมของธุรกรรมดงักลา่ว 

 ในกรณีที�เป็นการทําธุรกรรมที�เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของ(2)
กองทรัสต์ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่คัดค้านหรือ
คดัค้านในจํานวนที�น้อยกว่าหลกัเกณฑ์ตามข้อ 16 แห่งสญัญานี H 
และประกาศ สร. 27/2557 

 ในกรณีที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ Hน ทรัสตีต้องดําเนินการให้24.1.3
มั�นใจได้ว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับการปฏิบัติที�เป็นธรรม และเหมาะสม 
โดยการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตี

ให้รวมถึงการดําเนินการดงัตอ่ไปนี H  

 ทรัสตีต้องไม่มีผลประโยชน์อื�นที�อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที�ดี(1)
ที�สดุของกองทรัสต์ และหากมีกรณีที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที�จะทําให้เชื�อมั�นได้ว่า 
การบริหารจัดการกองทรัสต์จะเป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของ
กองทรัสต์ และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม   

 กองทรัสต์จะไมเ่ข้าทํารายการใดที�อาจสง่ผลให้ทรัสตไีมส่ามารถทํา(2)
หน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื Hออสงัหาริมทรัพย์จากบุคคลที�
เกี�ยวโยงกันกับทรัสตีซึ�งอาจทําให้ทรัสตีไม่สามารถให้ความเห็น
เกี�ยวกบัการตรวจสอบ และสอบทาน (การทํา Due Diligence) ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้อยา่งเป็นอิสระ เป็นต้น 

 ผู้จัดการ25
กองทรัสต์
และหน้าที�
ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

25.1 การแตง่ตั Hง และคา่ตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

การแตง่ตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัทฯ ตกลงเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ โดยมีขอบเขต อํานาจ หน้าที� และความ
รับผิดชอบตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี H และกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และประกาศ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง สัญญาแต่งตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์ และ
ข้อตกลงอื�นระหวา่งผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี (ถ้ามี) 
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คา่ตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที�ในฐานะผู้จัดการ

กองทรัสต์ตามสญัญานี H โดยอตัราคา่ตอบแทน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 สว่น
หลกัเกณฑ์ และวิธีการชําระคา่ตอบแทนให้แกผู้่จัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตาม
สญัญาแตง่ตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์ 

25.2 หน้าที� 

 ผู้จัดการกองทรัสต์มีขอบเขตอํานาจหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์25.2.1
ตามที�ระบุไว้ในสญัญานี H สญัญาแต่งตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์ หรือตามที�
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ และประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง  

 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจ 25.2.2
ดงัตอ่ไปนี H 

 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิหน้าที�โดยใช้ความรู้ความสามารถ(1)
เยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความระมดัระวงั 
และความซื�อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
เป็นธรรม เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  
รวมทั Hงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง สัญญานี H 
วตัถุประสงค์ในการจัดตั Hงกองทรัสต์ และมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ตลอดจนข้อผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมในเอกสารที�เปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ/
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี)  

 มีเงินทุนที�เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจในการปฏิบัติหน้าที�ตาม(2)
สญัญานี H และความรับผิดชอบอนัอาจเกิดขึ Hนจากการปฏิบตัิหน้าที�
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้อยา่งตอ่เนื�อง 

 เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมลูที�มีความสําคญั และเกี�ยวข้อง(3)
อยา่งเพียงพอในการตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่ว
ต้องสื�อสารได้อยา่งชดัเจน ไมบิ่ดเบือน และไมทํ่าให้สาํคญัผิด 

 ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที� ผู้ จัดการกองทรัสต์ไปใช้(4)
ประโยชน์อยา่งไมเ่หมาะสมเพื�อตนเอง หรือทําให้เกิดความเสียหาย 
หรือกระทบตอ่ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ 

 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เ กิดความขัดแย้งทาง(5)
ผลประโยชน์ และในกรณีที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ Hน 
ต้องดําเนินการให้มั�นใจได้ว่าผู้ ลงทุนได้รับการปฏิบตัิที�เป็นธรรม 
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และเหมาะสม 

 ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติทรัสต์ และ(6)
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจน
จรรยาบรรณ และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที�กําหนดโดย
สมาคมที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือองค์กรที�เกี�ยวข้องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ที�สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไม่
สนบัสนนุ สั�งการ หรือให้ความร่วมมือแก่บคุคลใดในการปฏิบตัิฝ่า
ฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดดงักลา่ว 

 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที�ของทรัสตี หรือสํานักงาน (7)
ก.ล.ต. ซึ�งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที�อาจส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจดัการกองทรัสต์อยา่งมีนยัสาํคญั หรือข้อมลูอื�นที�ควรแจ้งให้
ทราบ 

 เพื�อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้25.2.3
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัด
ให้มีระบบงานที�มีคณุภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้
อยา่งครบถ้วน ตามที�กําหนดไว้ในประกาศ สช. 29/2555 และแนวปฏิบตัิ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ในการจัดการกองทุน และทรัสต์ที�ลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และที�จะได้แก้ไขเพิ�มเติม และประกาศอื�นที�เกี�ยวข้อง
ตามที� สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในเรื�อง25.2.4
ดงัตอ่ไปนี H 

 การดแูลจดัการกองทรัสต์ในสว่นที�เป็นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ�ง(1)
รวมถึงการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ การเข้าทําสัญญา และการดําเนินกิจการต่างๆ เพื�อ
กองทรัสต์ ทั Hงนี H ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื�อนไขเท่าที�
สญัญานี Hได้ระบไุว้  

 หน้าที�การจัดทํา และเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงข้อมูล(2)
ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และ
ข้อมลูอื�นตามที�กําหนดในสญัญานี H  

 หน้าที�การจดัให้มีการประกนัภยัความรับผิดที�อาจเกิดขึ Hนจากการ(3)
ดําเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็นผู้จัดการ

กองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ
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พนักงานของตน ตลอดระยะเวลาที�ได้ รับความเห็นชอบเป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์ ในวงเงินประกันภัยที�ทรัสตี และผู้จัดการ

กองทรัสต์ตกลงร่วมกันว่าเพียงพอ และเหมาะสม แต่ทั Hงนี H ไม่
รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที�เกิดจากการที�ผู้จัดการ

กองทรัสต์  กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์มีเจตนากระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกนั Hน หรือ
ประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงจนเป็นผลละเมิดต่อบุคคลภายนอก
นั Hน 

 ในการทําธุรกรรมเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื�อกองทรัสต์ ผู้จัดการ(4)
กองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี Hด้วย  

ดําเนินการเพื�อให้มั�นใจได้วา่การจําหนา่ย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ 
หรือการเข้าทําสัญญาที� เ กี� ยวเนื�องกับอสังหาริมทรัพย์ เพื�อ
กองทรัสต์เป็นไปอยา่งถกูต้อง และมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

ดําเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์เ ป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีการ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี H 

การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์นั Hนๆ  ก่อนรับเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ หรือก่อน
ลงทุนเพิ�มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื�อกองทรัสต์ แล้วแต่
กรณี 

การวิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบ และ
สอบทาน (การทํา Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการ
ประเมินความเสี�ยง ด้านต่างๆ ที�อาจเ กิดจากการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์  นั Hนๆ พร้อมทั Hงจัดให้มีแนวทางการบริหารความ
เสี�ยงด้วย ทั Hงนี H ความเสี�ยงดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงความ
เสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาหรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 
เช่น ความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการก่อสร้างลา่ช้า และการไมส่ามารถ
จดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น 

 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์(5)
ตามที�กําหนดในสญัญานี H  

 ในกรณีที�มีการแต่งตั Hงที�ปรึกษาเพื�อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนํา(6)
เ กี� ย ว กับ ก า ร ล ง ทุน ใ น อ สัง ห า ริ ม ท รั พ ย์  แ ล ะ ก า ร จัด ก า ร
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อสงัหาริมทรัพย์  ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี H  

ดําเนินการให้ที�ปรึกษาแจ้งการมีสว่นได้เสยีในเรื�องที�พิจารณา  

มิให้ที�ปรึกษาผู้ ที�มีส่วนได้เสียในเรื�องที�พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรื�องนั Hน 

 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จดัทํา และจัดเก็บข้อมลู และเอกสาร(7)
หลกัฐานต่างๆ ในการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการ
เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับกองทรัสต์ โดยเมื�อทรัสตีจะตรวจสอบการ
จดัการในเรื�องใด ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ให้ความร่วมมือ และ
นําส่งข้อมูล และเอกสารหลกัฐาน รวมทั Hงให้เข้าไปตรวจสอบใน
สถานที�ตั Hงของอสงัหาริมทรัพย์ตามที�ทรัสตีร้องขอ เพื�อให้ทรัสตี

สามารถตรวจสอบให้มั�นใจได้ว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ปฏิบตัิ
ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกําหนดของสญัญานี H หรือไม่รักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จัดทํา และจัดส่งข้อมูลเอกสารต่างๆ (8)
เกี�ยวกับการจัดโครงสร้างรายได้ของกองทรัสต์ วิธีการจัดหา และ
จัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
สญัญาที�ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ทําในนามกองทรัสต์กบับริษัทหรือ
บคุคลตา่งๆ ให้แก่ทรัสตี นอกจากนี H ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัส

ตีต้องประสานงาน และทําข้อตกลงเกี�ยวกับลักษณะของข้อมูล 
เอกสารหลกัฐานประกอบการทําธุรกรรม และรายงานต่างๆ รวมทั Hง
ความถี� และระยะเวลาที�ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องนําสง่ข้อมลู และ
เอกสารดงักล่าวให้แก่ทรัสตี ทั Hงนี H เพื�อประโยชน์ในการกํากบัดแูล 
และตรวจสอบการดําเนินงานของกองทรัสต์  

 ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องปฏิบัติหน้าที�ต่างๆ ของ ผู้จัดการ(9)
กองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี H พระราชบญัญัติทรัสต์ และ
ประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ในกรณีที�ผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะ
มอบหมายให้บุคคลอื�นเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property 
Manager) เพื�อบริหารอสงัหาริมทรัพย์แทนตน ผู้จัดการกองทรัสต์

มีหน้าที�คัดเลือกผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงั เพื�อให้ได้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที�มีคณุสมบตัิ ความรู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร
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สงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที�ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื�อให้การปฏิบตัิหน้าที� 
และความรับผิดชอบเป็นไปตามที�กําหนดในสัญญานี H สัญญา
แตง่ตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์ สญัญาแตง่ตั Hงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
พระราชบญัญตัิทรัสต์ ตลอดจนประกาศตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที�ผู้จัดการกองทรัสต์คดัเลอืก และแต่งตั Hง 
มีขอบเขตอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบตามที�กําหนดใน
สญัญาแต่งตั Hงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดในแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุน 
และทรัสต์ที�ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�จะได้แก้ไขเพิ�มเติม โดย
ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที� เลือกผู้ รับมอบหมายด้วยความ
รอบคอบระมัดระวงั รวมทั Hงกํากับ และตรวจสอบการจัดการแทน
อย่างเพียงพอ ทั Hงนี H ขอบเขตอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ
ของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์  จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ดงัตอ่ไปนี H เป็นอยา่งน้อย 

หน้าที�ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที� บริหาร และจัดหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ อํานวยความสะดวกให้กบัทรัส

ตี ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์

ในเรื�องที�เกี�ยวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ตามที�เกี�ยวข้องจําเป็น และ
เหมาะสม ดําเนินการใดๆ ร่วมกับผู้จัดการกองทรัสต์เพื�อทําให้
กองทรัสต์ได้มาซึ�งใบอนุญาต และ/หรือ เอกสารอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 
และจําเป็นในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ จัดส่งรายได้ นําส่งค่าใช้จ่าย ที� เ กี�ยวข้องกับการ
ดําเนินงานกองทรัสต์ รวมถึงบริหารงานให้เป็นไปตามสญัญาต่างๆ 
ให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ ตามที�ผู้จัดการ

กองทรัสต์ ร้องขออย่างสมเหตุสมผล ในกรณีที� ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ประสงค์จะขาย โอน ให้เช่า โอนสิทธิการเช่า หรือ
จําหนา่ย (ถ้ามี) ไมว่า่โดยวิธีใดๆ ซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่บคุคลอื�น 
ติดต่อ ประสานงาน ให้ข้อมูล ยื�นเอกสาร ดําเนินการ และ/หรือ
ประสานงานกับผู้จัดการกองทรัสต์ และให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้จัดการกองทรัสต์  ในการจัดการให้ผู้ เช่าของทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ได้รับบริการสาธารณปูโภคต่างๆ ในโครงการ ดําเนินการ
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อื�นใดที�จําเป็นเพื�อให้การบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามแบบ
แสดงรายการข้อมลู และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น 

การจดัทํารายงาน และเอกสารการจดัการ  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที�จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานใดๆ 
รวมทั Hงเอกสารหลกัฐานทางการบญัชีที�เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�องกับ
กองทรัสต์ เพื�อให้ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้สอบบญัชี และ/หรือ ทรัส

ตีหรือบคุคลที�ได้รับมอบหมาย สามารถตรวจสอบได้ ดําเนินการสง่
มอบบรรดาเอกสารใดๆ ที� ไ ด้ รับการร้องขอให้แก่ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ผู้สอบบญัชี และ/หรือ ทรัสตี (แล้วแต่กรณี) ภายในสิบ
ห้า (15) วนัทําการนบัแต่วนัที�ได้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้อง
ขอดงักลา่ว เว้นแตจ่ะมีเหตอุนัสมควรหรือคู่สญัญาตกลงเป็นอย่าง
อื�น รวมถึงจัดให้มีรายงานต่างๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจาก
ผู้จัดการกองทรัสต์ เพื�อจดัสง่ รายงาน และเอกสารที�เกี�ยวข้องให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาที�ผู้จัดการกองทรัสต์

กําหนด ทั Hงนี H ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดัทํารายงานดงักลา่ว  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที�ปรากฏใน
เอกสารแนบ 6 

บรรดาคา่ใช้จ่ายอนัเกี�ยวกบัการบริหาร และจดัการอสงัหาริมทรัพย์
ให้เป็นไปตามที�ปรากฏในเอกสารแนบ 6 

 กรณีที�ผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บคุคลอื�นรับดําเนินการใน(10)
งานที�อยู่ในความรับผิดชอบของตนนอกเหนือจาก (9) ของข้อนี H  
ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องคัดเลือกผู้ รับดําเนินการด้วยความ
รอบคอบระมดัระวงั ตลอดจนกํากบั และตรวจสอบการดําเนินการ
ของผู้ รับดําเนินการด้วย ทั Hงนี H ข้อกําหนดเกี�ยวกบัการมอบหมายงาน
ต้องไมม่ีสาระที�ขดัหรือแย้งกบัประกาศ สช. 29/2555 

 ในกรณีที�ผู้จัดการกองทรัสต์ปลอ่ยเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทั Hงหมดของ(11)
กองทรัสต์ให้แก่ผู้ เช่ารายเดียวโดยกองทรัสต์ได้รับค่าตอบแทน
ทั Hงหมดหรือบางสว่นในรูปสว่นแบง่กําไร (Profit Sharing) ผู้จัดการ

กองทรัสต์ต้องมีระบบในการคดัเลือก และติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ เช่ารายเดียวนี Hในลักษณะเดียวกับการว่าจ้าง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นด้วย ทั Hงนี H เพื�อให้มั�นใจได้ว่าผู้ เช่า
รายเดียวนี Hจะสามารถจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตาม



ส่วนที� 2 หน้า 271 

หัวข้อ รายละเอียด 

เงื�อนไขของสญัญาเช่า และรายได้ไมรั่�วไหล อนัอาจทําให้กองทรัสต์
ไมไ่ด้รับผลตอบแทนอยา่งเต็มที�ตามที�กองทรัสต์พงึได้รับ 

 การ26
เปลี�ยนแปล
งผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

26.1 การเปลี�ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ 

 เหตใุนการเปลี�ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี H 26.1.1

 ผู้จัดการกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที�(1)
กําหนดไว้ในข้อ 26.3.3 แหง่สญัญานี H 

 ผู้จัดการกองทรัสต์ถกูถอดถอนจากการทําหน้าที�เมื�อปรากฏเหตุ(2)
ดงัตอ่ไปนี H  

เมื�อปรากฏวา่ผู้จัดการกองทรัสต์มิได้จดัการกองทรัสต์ตามหน้าที�
ให้ถกูต้อง และครบถ้วนตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี H สญัญาแต่งตั Hง
ผู้จัดการกองทรัสต์ พระราชบัญญัติทรัสต์หรือประกาศของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือประกาศที�เกี�ยวข้องอื�นใด และการไม่ปฏิบตัิ
หน้าที�นั Hนทรัสตีเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถ
เยียวยาแก้ไขความเสยีหายนั Hนได้ภายในระยะเวลาตามที�กําหนดไว้
ในสญัญาแตง่ตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์ 

ปรากฏข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีลกัษณะไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั�งของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบัติตามคําสั�งแต่ไม่
สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด  

ปรากฏข้อเท็จจริงวา่การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์

ของสํานกังาน ก.ล.ต. สิ Hนสดุลง และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้รับ
การตอ่อายกุารให้ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

 สํานกังาน ก.ล.ต. สั�งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ(3)
กองทรัสต์หรือสั�งพกัการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์เป็น
เวลาเกินกวา่เก้าสบิ (90) วนั ตามประกาศ สช. 29/2555  

 ผู้จัดการกองทรัสต์สิ Hนสภาพนิติบุคคลหรือชําระบัญชี หรือถูก(4)
พิทกัษ์ทรัพย์ ไมว่า่จะเป็นคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไมก็่ตาม 
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 วิธีการเปลี�ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม ่26.1.2

 กรณีปรากฏเหตุในการเปลี�ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ตามที�(1)
กําหนดไว้ในข้อ 26.3.1 (2) (ข) หรือ (ค) ให้ทรัสตีเป็นผู้มีอํานาจใน
การถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์โดยไม่ต้องมีการขอมติผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามข้อ 19.8.2 (6) โดยในการดําเนินการแต่งตั Hง
ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่  ให้ทรัสตีขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อ
แต่งตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วนันบัแต่
วนัที�ปรากฏเหตตุามที�กําหนดไว้ในข้อ 26.3.1 (2) (ข) หรือ (ค) และ
แต่งตั Hงบุคคลที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสิบ (30) 
วันนับแต่วันที�ได้รับมติ ทั Hงนี H ในกรณีที�ขอมติแล้วแต่ไม่ได้รับมติ 
ให้ทรัสตีดําเนินการแตง่ตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดย
คํานงึถึงประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

กรณีปรากฏเหตุในการเปลี�ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ตามข้อ 
26.3.1 (2) (ก) ให้ทรัสตีเป็นผู้มีอํานาจในการถอดถอนผู้จัดการ

กองทรัสต์โดยให้ทรัสตีเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อขอมติผู้
ถือหน่วยทรัสต์ และดําเนินการแต่งตั Hงผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่
ภายในหกสบิ (60) วนันบัแตว่นัที�ปรากฏเหตตุามข้อ 26.3.1 (2) (ก) 
และแต่งตั Hงบุคคลที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสิบ 
(30) วนันบัแตว่นัที�ได้รับมติ ทั Hงนี H ในกรณีที�ขอมติเพื�อถอดถอน และ
แต่งตั Hงผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้ว แต่ไม่ได้รับมติ ให้ทรัสตี

ดําเนินการถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิม และแต่งตั Hง
ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ดีที�สดุ
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

การถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ ให้มีผลเมื�อทรัสตีบอกเลิก
สญัญาแต่งตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ Hนกับผู้จัดการกองทรัสต์เพราะการถอด
ถอนผู้จัดการกองทรัสต์ โดยอาศัยเหตุตามสญัญานี H และ/หรือ 
ตามพระราชบญัญตัิทรัสต์ ตลอดจนประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมมีหน้าที�ดําเนินการตามที�จําเป็น(2)
เพื�อให้ทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ แล้วแต่กรณี 
สามารถปฏิบตัิหน้าที�ตอ่ไปได้ ซึ�งการดําเนินการดงักลา่วรวมถึงการ
ลงลายมือชื�อในหนงัสอืเพื�อรับรองความถกูต้องครบถ้วนของสิ�งที�สง่



ส่วนที� 2 หน้า 273 

หัวข้อ รายละเอียด 

มอบให้ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์รายใหมด้่วย  

 การลาออกจากการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 26.1.3

หากผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์ที�จะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็น
หนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยการเผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข่าว
ของตลาดหลกัทรัพย์ และทรัสตีทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าหนึ�งร้อยยี�สิบ 
(120) วัน ก่อนวันที�กําหนดให้การลาออกมีผลใช้บังคับ ทั Hงนี H ต้องไม่
ก่อให้เกิดความเสยีหายแกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์ และตอ่ทรัสตี และในระหวา่ง
ที�การลาออกยังไม่มีผลใช้บังคับนั Hน ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความ
ช่วยเหลือตามสมควรแก่ทรัสตีในการแต่งตั Hงบคุคลใหม่ (ซึ�งมีคณุสมบตัิ 
และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.)  ให้เป็น ผู้ จัดการ

กองทรัสต์รายใหมข่องกองทรัสต์แทนที�ผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิม โดย
ในระหว่างที�ทรัสตียงัไม่สามารถแต่งตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้
นั Hน ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมทําหน้าที�ต่อไปจนกว่า ผู้จัดการ

กองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้าปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้จัดการกองทรัสต์

ได้อยา่งสมบรูณ์ตามสญัญานี H 

 การดําเนินการกรณีที�ผู้จัดการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ 26.1.4

ไม่ว่ากรณีใดๆ หาก ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ 
ให้ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ตามความจําเป็นเพื�อป้องกนั ยบัยั Hง หรือจํากดั
มิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทั Hงปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื�นจัดการ
กองทรัสต์แทนในระหวา่งนี Hได้ ทั Hงนี H ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดใน
ข้อ 18.2.9 (8) แหง่สญัญานี H 

 หน้าที�ของ ผู้ จัดการกองทรัสต์ภายหลังสัญญาแต่งตั Hง ผู้ จัดการ26.1.5
กองทรัสต์สิ Hนสดุลง 

เพื�อประโยชน์แห่งสญัญาข้อนี H ถ้อยคําต่างๆ ดงัต่อไปนี H ให้มีความหมาย
ตามที�ระบไุว้ในข้อนี H เว้นแตส่ญัญาจะได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น 

“ข้อมูลที�เป็นความลบั” หมายความว่า บรรดาข้อมูลที�มีบุคคลใดบุคคล
หนึ�งเป็นเจ้าของ และเป็นข้อมูลที�เป็นความลบั และข้อมูลของกองทรัสต์ 
และ/หรือของลกูค้าปัจจุบนัของกองทรัสต์ หรือข้อมูลซึ�งโดยลกัษณะของ
ข้อมูลนั Hนควรถือได้ว่าเป็นข้อมูลที�เป็นความลบั ซึ�งรวมถึง (แต่ไม่จํากัด
เพียง) ข้อความที�เป็นความลบันั Hนๆ ความลบัทางการค้า ความรู้แหง่วิธีการ 
(know-how) กลยุทธ์ แนวความคิด การดําเนินงาน ข้อมูลเกี�ยวกับการ
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ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ รายชื�อลกูค้า แผนงาน โอกาสทางการตลาด และ
การดําเนินการธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูที�ได้รับโดยทางวาจา ที�เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ที�บนัทกึด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื�น 

“การชักชวน (Solicitation)" หมายความว่า การกระทําใดๆ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าในนามของผู้จัดการกองทรัสต์ที�ลาออกเอง
หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์ในกรณีที�สญัญาแต่งตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์

สิ Hนสดุลง หรือในนามของบคุคลอื�น และไม่ว่าเพื�อประโยชน์ของผู้จัดการ

กองทรัสต์ที�ลาออกเองหรือของผู้จัดการกองทรัสต์ในกรณีที�สัญญา
แตง่ตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์สิ Hนสดุลง หรือเพื�อประโยชน์ของบคุคลอื�น (ไม่
วา่ในฐานะกรรมการ ผู้ ถือหุ้น หุ้นสว่น ที�ปรึกษา ตวัแทน หรือ ฐานะอื�นใด) 
ซึ�งเป็นการชักชวน จูงใจ โฆษณา หรือ พยายามจะชักชวน จูงใจ หรือ 
โฆษณา หรือ การกระทําอื�นใดๆ ที�เป็นการนําเสนอข้อมลูที�มีผลทางธุรกิจ 

"ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" หมายความว่า การทํารายการทางการค้าที�
กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ Hาประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี Hสิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทํานองเดียวกัน ซึ�งเป็นผลให้
ผู้จัดการกองทรัสต์หรือคู่สญัญามีภาระหนี Hที�ต้องปฏิบตัิต่ออีกฝ่ายหนึ�ง 
เมื�อธุรกรรมหรือการทํารายการดงักลา่วคิดคํานวณเป็นมลูค่าได้ตั Hงแต่ร้อย
ละสาม (3) ของสนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของผู้จัดการกองทรัสต์หรือตั Hงแต่
ยี�สบิล้าน (20,000,000) บาท ขึ Hนไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทั Hงนี H การ
คํานวณขนาดของธุรกรรมหรือรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
คํานวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาขนาดของธุรกรรมหรือรายการ
ดงักลา่ว ให้นบัรวมขนาดของธุรกรรมหรือรายการที�เกิดขึ Hนในระหว่างหก 
(6) เดือนก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลกลุม่เดียวกนั 

"ลกูค้าปัจจบุนั" หมายความวา่ บคุคลใดๆ ที�เป็นผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ในเวลาที�สญัญาแตง่ตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์สิ Hนสดุลง 

สัญญาแต่งตั Hง ผู้จัดการกองทรัสต์สิ Hนสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ยงัคงมีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี H 

 สง่มอบงาน ระบบงาน รายชื�อลกูค้า บญัชี เอกสาร และข้อมลูใดๆ (1)
ที�เกี�ยวกับการปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็น
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ข้อมูลความลับทางการค้าหรือไม่ก็ตามให้แก่ทรัสตี และ/หรือ 
ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม ่ตลอดจนดําเนินการใดๆ ตามที�ทรัสตี

ร้องขอตามสมควรเพื�อให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้า
ปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ได้อยา่งตอ่เนื�องเพื�อประโยชน์
สงูสดุของกองทรัสต์ และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

 ไม่ดําเนินการหรือประกอบธุรกิจที�มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกับ (2)
หรือที�มีลักษณะเป็นการแข่งขันกันกับธุรกิจของกองทรัสต์เป็น
ระยะเวลาสอง (2) ปี นบัแตว่นัที�สญัญาแตง่ตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์

สิ Hนสุดลง หน้าที�ในข้อนี Hใ ห้รวมถึงการหชักชวน ติดต่อ หรือ
ดํา เนินการใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป็นผลให้ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ซึ�งสัญญาแต่งตั Hง ผู้จัดการกองทรัสต์สิ Hนสุดลง มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกูค้าปัจจบุนัของกองทรัสต์ในลกัษณะที�
เป็นการแข่งขนักับธุรกิจของกองทรัสต์ และมีลกัษณะทรัพย์สินที�
เป็นประเภทเดียวกันกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ทั Hงนี H ไม่ห้าม
ลกูค้าปัจจุบนัที�ประสงค์จะมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการ

กองทรัสต์เอง ในกรณีมีข้อสงสัย ให้ทรัสตีมีสิทธิ ร้องขอให้
ผู้จัดการกองทรัสต์แสดงหลกัฐานเพื�อพิสจูน์เจตนาดงักล่าวของ
ลกูค้าปัจจบุนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้ 

 เว้นแต่เป็นกรณีที�ได้ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี H หรือจะได้รับอนุญาต(3)
เป็นลายลกัษณ์อักษรจากทรัสตี หรือเป็นกรณีที�ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอื�นใด หรือกฎ หรือระเบียบ หรือคําสั�งใดๆ ที�ออกด้วย
อํานาจหน้าที�โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีที�ต้องปฏิบัติตาม
คําสั�งของหน่วยงานราชการใดๆ ที�เกี�ยวข้อง ผู้จัดการกองทรัสต์

ตกลงที�จะเก็บรักษาข้อมูลที�เป็นความลับของกองทรัสต์โดยไม่
เผยแพร่ข้อมูล แบบร่าง บญัชีรายชื�อลกูค้า และเอกสารอื�นใดที�มี
ส า ร ะ สํ า คัญ เ ป็ น ข้ อ มูล ที� เ ป็ น ค ว า ม ลับ ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ต่ อ
บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากทรัสตีเสียก่อน เป็นระยะเวลาสอง (2) ปีนับแต่วันที�สญัญา
แตง่ตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์สิ Hนสดุลง 

 ดําเนินการอื�นใดตามสมควรเพื�อให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่(4)
สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้อยา่งตอ่เนื�องตามสญัญานี H 

เพื�อประโยชน์ในการตีความกรณีมีข้อสงสยั ข้อสญัญานี Hไม่ใช้บงัคบักับ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เดียวกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์   

 ความ27
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

การปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามสญัญานี H ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ใช้
ความรอบคอบ และระมัดระวังในการดําเนินการเพื�อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์ โดยให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี H  

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื�นที�อาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ที�ดี
ที�สดุของกองทรัสต์ และหากมีกรณีที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที�สามารถรองรับให้การจัดการ
กองทรัสต์ดําเนินไปในลกัษณะที�เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และ
เป็นไปตามประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555 

(2) ในกรณีที�ผู้จัดการกองทรัสต์มีการจดัการกองทรัสต์อื�นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลกั
ของกองทรัสต์ที�ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกับ
ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์อื�นนั Hน เว้นแตก่องทรัสต์อื�นนั Hนเป็นกองทรัสต์ที�แปลง
สภาพมาจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในภาค 3 ของ
ประกาศ ทจ. 49/2555 

 ค่าธรรมเนีย28
มและ
ค่าใช้จ่าย 

28.1 คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายที�จะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ได้ต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายที�จําเป็น และสมควรซึ�งเกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์
โดยตรง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั Hงหมดที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินการใดๆ เพื�อการ
ก่อตั Hงทรัสต์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายจะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ได้ไม่เกิน
อตัราที�กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 6 ในสญัญานี H 

ในการกําหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการให้เป็นไปตามที�
คู่สญัญาที�เกี�ยวข้องตกลงกันในแต่ละคราวซึ�งแยกต่างหากออกจากสญัญานี H 
และค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดงักลา่วยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มซึ�งกองทรัสต์
จะเป็นผู้ รับผิดชอบในภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีที�เกี�ยวข้อง 

28.2 คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 คา่ธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื Hอหรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้แก่   28.2.1

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็นไปตามอัตราที�ธนาคารพาณิชย์(1)
กําหนด )ถ้ามี (  

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามอัตราที�นาย(2)
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ทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด  

 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบ(3)
หนว่ยทรัสต์ ให้เป็นไปตามอตัราที�นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด  

 คา่ธรรมเนียมประเภทอื�นๆ (4)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหน่วยทรัสต์กบันายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามอัตราที�ทรัสตี และ  /หรือ นายทะเบียน
หนว่ยทรัสต์กําหนด 

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นกรณี
พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ให้เป็นไปตามที�จ่ายจริง  

ทั Hงนี H ค่าธรรมเนียมตามที�กําหนดไว้ในข้อนี H เป็นอัตราที�ยงัไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดทํานองเดียวกนั ซึ�ง
จะเรียกเก็บตามจริง 

28.3 การเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียม และหรือคา่ใช้จ่าย 

 การเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายตามที�กําหนดไว้ในข้อ 28.1 28.3.1
และข้อ 28.2 แห่งสญัญานี H หากจะเป็นผลเสียต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เช่น 
การเพิ�มคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่าย ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุม
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื�อลงมติเปลี�ยนแปลงแก้ไขสญัญานี H 

 กรณีที� ผู้จัดการกองทรัสต์จะเปลี�ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือ28.3.2
ค่าใช้จ่าย ผู้ จัดการกองทรัสต์จะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของผู้จัดการกองทรัสต์ และสถานที�
ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายที�ใช้เป็นสถานที�ในการซื Hอขาย
หน่วยทรัสต์  ทั Hงนี H ในการเปลี�ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ภายในสบิห้า (15) วนันบัแตว่นัเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
นั Hน 

 การแก้ไข29
เพิ�มเติม
สัญญา 

29.1 การแก้ไขเพิ�มเติมสัญญานี Hต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั Hง
กองทรัสต์ และบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติทรัสต์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว  

29.2 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี Hในเรื�องที�กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้รับ
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มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 19.8.2 (7) แห่งสญัญานี H เว้นแต่
เป็นการแก้ไขเพิ�มเติมตามคําสั�งของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบญัญตัิทรัสต์  

29.3 กรณีการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี Hในประเด็นที�ไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที�เห็นโดยชดัแจ้ง คู่สญัญาสามารถทําความตกลง
เห็นชอบร่วมกนัได้โดยไมต้่องขอมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

29.4 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี Hกรณีมีการเปลี�ยนแปลงแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมาย หรือ
ระเบียบหรือคําสั�ง  

ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื�นใดที�มี
อํานาจตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั�ง 
หนงัสือเวียน คําผ่อนผนั ยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ�มเติม กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั�งที�ใช้อยู่ในปัจจุบนั อันทําให้ต้องมีการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงสญัญานี H  คูส่ญัญาจะต้องเข้าทําความตกลงเพื�อแก้ไข เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มเติมสัญญานี Hได้เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
คําสั�งที�เปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ�มเติมดังกล่าวโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

29.5 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี Hกรณีอื�นๆ โดยทั�วไป  

หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี Hในกรณีอื�นใดอันจะเป็นคุณต่อ
กองทรัสต์ และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มากกวา่ข้อตกลง และเงื�อนไขเดิม และไมก่ระทบ
สิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ประโยชน์  
ให้ทรัสตีมีอํานาจในการแก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมสัญญานี Hได้ตามที�
เห็นสมควร โดยไม่จําต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี การแก้ไข 
เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมสญัญาที�เป็นการแก้ไขในสาระสาํคญัของสญัญานี H จะต้อง
ไม่เพิ�มภาระให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เกินสมควร หรือทําให้สิทธิเรียกร้องใดๆ 
ของผู้จัดการกองทรัสต์ที�มีอยู่แต่เดิมเสียไป เว้นแต่การแก้ไขในสาระสําคัญ
ดงักลา่ว จะได้รับความยินยอมจากผู้จัดการกองทรัสต์ 

 การเลิก30
กองทรัสต์ 

เมื�อปรากฏเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี H ทรัสตีจะเลกิกองทรัสต์  

30.1 เมื�อจํานวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลดลงเหลอืน้อยกวา่สามสบิห้า (35) ราย  

30.2 เมื�อมีการจําหนา่ยทรัพย์สนิหลกั และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการ
เพื�อให้กองทรัสต์ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้าร้อย
ล้าน (500,000,000) บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของมูลค่า
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หัวข้อ รายละเอียด 

ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ภายในหนึ�ง (1) ปีนบัแตว่นัที�จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน
หลกัดงักลา่ว  

30.3 กรณีที�มีเหตตุ้องเปลี�ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ ที�มี
คณุสมบตัิเหมาะสมในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์รายใหมไ่ด้ภายในระยะเวลา
ที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นบัแต่วนัที�การปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จัดการ

กองทรัสต์รายเดิมสิ Hนสดุ และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอ
มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อแต่งตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยังไม่
สามารถแต่งตั Hงผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ ในกรณีดงักล่าวนี H ให้ทรัสตีขอ
มติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการเลกิกองทรัสต์ 

30.4 เมื�อมีเหตตุ้องเปลี�ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตั Hงทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตอุนั
มิอาจหลกีเลี�ยงได้ และผู้มีสว่นได้เสยีได้ร้องขอตอ่ศาลให้มีการแต่งตั Hงทรัสตีราย
ใหมแ่ล้ว แตม่ิอาจแตง่ตั Hงได้ 

30.5 เมื�อที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดใน
สญัญานี H 

ทรัสตีซึ�งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที�เกี�ยวกับการชําระบญัชีกองทรัสต์อาจดําเนินการชําระ
บญัชีเองหรือจดัให้มีผู้ ชําระบญัชี โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�ระบไุว้ใน
สญัญานี H  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินคืนเมื�อกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลงัจากได้หัก
คา่ใช้จ่าย และชําระหนี Hของกองทรัสต์เมื�อเลกิกองทรัสต์แล้วเทา่นั Hน 

8.3 ช่องทางที� ผู้ถอืหน่วยทรัสต์จะสามารถขอดูสาํเนาสัญญาก่อตั �งทรัสต์ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถขอดสูําเนาสญัญาก่อตั Hงทรัสต์ได้ที�ผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตีได้ในช่วงเวลาทําการ

ของผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตี 
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9. ผู้จัดการกองทรัสต์ 

9.1 ข้อมูลทั�วไป 

บริษัทฯ ซึ�งจะทําหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ เป็นบริษัทจํากดัซึ�งจดทะเบียน
จดัตั 3งขึ 3นในประเทศไทย เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2557 โดยมีทนุจดทะเบียนซึ�งเรียกชําระแล้ว 10,000,000 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อปฏิบตัิหน้าที�
บริหารจดัการกองทรัสต์โดยเฉพาะ มีดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ เป็นจํานวนร้อย
ละ 99.99 ของหุ้นที�จําหนา่ยแล้วทั 3งหมด 

สรุปข้อมลูสาํคญัของบริษัทฯ ปรากฏตามตารางดงัตอ่ไปนี 3 

ข้อมูลทางธุรกิจที�สาํคัญของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จาํกัด 

ชื�อบริษัท บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
เลขทะเบียนบริษัท 0115557007350 
วันที�จดทะเบียนจัดตั +งบริษัท 23 เมษายน 2557 
ที�ตั +งของบริษัท 1121 หมู่ ที�  3 ถนนเท พา รัก ษ์  ต . เท พา รัก ษ์  อ . เมื อ งสมุทรปรากา ร  

จ.สมทุรปราการ 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

(ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้นมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 
ลักษณะและขอบเขตการดําเนิน
ธุรกิจ 

ทําหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(REIT Manager) 

ผู้ถอืหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถอืหุ้น) ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น (ร้อยละ 99.99) 
รายชื�อกรรมการ (1) นายกําธร ตติยกวี (ประธานกรรมการ) 

(2) นายปิยะพงศ์ พินธุประภา (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร) 
(3) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ (กรรมการอิสระ) 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม นายกําธร ตติยกวี และนายปิยะพงศ์ พินธุประภา ลงลายมือชื�อร่วมกนั และ
ประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
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9.2 ผู้ถอืหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

9.2.1. ผู้ถอืหุ้น 

 ชื�อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที�ถอื 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�
จาํหน่ายได้แล้วทั +งหมด 

1  ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 99,997 99.997% 
2  นายสมยศ อนนัตประยรู 1 0.001% 
3  นางจรีพร อนนัตประยรู 1 0.001% 
4  นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 1 0.001% 

 รวม 100,000 100% 
ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

9.2.2. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการ
ดาํเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสาํคัญ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ คือ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ซึ�งถือหุ้นของบริษัทฯ 
คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที�ชําระแล้วทั 3งหมด ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (ต่อไปนี 3จะรวมเรียก ดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น และบริษัทย่อยของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น1 ว่า “กลุ่มดับบลิวเอชเอ”) โดยมี
รายละเอียดทางธุรกิจที�สาํคญั ดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ข้อมูลทั�วไปของลักษณะและขอบเขตการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มดับบลิวเอชเอ 

กลุ่มดบับลิวเอชเอ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยดําเนินโครงการพฒันาอาคาร
คลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน (Logistics Facilities) รวมตลอดจน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื�นใดที�เหมาะแก่การลงทนุและจดัหาประโยชน์เพื�อให้นําออกให้เช่า
และให้บริการต่างๆ ที�เกี�ยวข้องอย่างครบวงจร การดําเนินธุรกิจดงักลา่วจะครอบคลมุการ
ให้บริการทุกระดับ ตั 3งแต่ต้นนํ 3า กลางนํ 3า และปลายนํ 3าของลูกค้า โดยมีแนวคิดในการทํา
ธุรกิจที�มุง่เน้นความเข้าใจและการตอบสนองความต้องการที�เฉพาะเจาะจง และซบัซ้อนของ
ลกูค้าแต่ละรายซึ�งมีศกัยภาพสงู โครงการพฒันาอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และ
อาคารโรงงาน ที�กลุ่มดบับลิวเอชเอดําเนินการมีทั 3งโครงการในรูปแบบ Built-to-Suit (คือ 
โครงการซึ�งพฒันาขึ 3นตามความต้องการของลกูค้า เพื�อให้เช่าแก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ 
โดยมุ่งเน้นความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการโดยเฉพาะเจาะจงของลูกค้าที�
แตกต่างกันตามลกัษณะการประกอบธุรกิจและกระบวนการปฏิบตัิงานเป็นสําคัญ) และ 
โครงการแบบ Warehouse Farm ซึ�งเป็นโครงการที�ให้บริการทั 3งในรูปแบบ Built-to-Suit และ
แบบสาํเร็จรูป (General Warehouse) เพื�อรองรับฐานลกูค้ากลุม่ใหม่ซึ�งเป็นการเพิ�มสดัสว่น

                                                 
1  บริษัทที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 
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สญัญาเช่าระยะสั 3นซึ�งช่วยให้กลุม่ดบับลวิเอชเอสามารถขยายกลุม่ผู้ เช่าไปยงัผู้ เช่ากลุม่อื�นได้
เพิ�มมากขึ 3น 

กลุม่ดบับลิวเอชเอ มีความมุ่งมั�นที�จะเป็นผู้พฒันาโครงการอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจาย
สินค้าและ อาคารโรงงานระดับพรีเมี�ยมของประเทศไทย รวมตลอดจนอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทอื�นใดที�เหมาะแก่การลงทนุและจดัหาประโยชน์กลุม่ดบับลิวเอชเอได้บกุเบิกพฒันา
โครงการต่างๆ มาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี โครงการอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า 
และอาคารโรงงานของกลุม่ดบับลวิเอชเอมีคณุภาพได้มาตรฐานระดบัโลกและมีสว่นสาํคญัที�
ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในการดําเนินงานของลูกค้าได้อย่างมีนัยสําคัญ จึงทําให้
โครงการตา่งๆ ของกลุม่ดบับลวิเอชเอ ได้รับความนิยมและเป็นที�ต้องการของลกูค้า ซึ�งเป็นทั 3ง
กลุม่บริษัทตา่งประเทศที�เข้ามาลงทนุในประเทศไทยและบริษัทขนาดใหญ่ของคนไทยเอง 

นอกจากนี 3 ในช่วงต้นปี 2558 กลุม่ดบับลวิเอชเอได้ดําเนินการจําหน่ายหุ้นเพิ�มทนุในช่วงไตร
มาสที� 1 ปี 2558 ทําให้มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วเพิ�มขึ 3นจาก ณ สิ 3นงวดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2557 จํานวน 963.89 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ณ สิ 3นงวดวนัที� 31 มีนาคม 
2558 จํานวน 1,431.23 ล้านบาท และมีทนุเรียกชําระแล้วใหม่ จํานวน 1,314.40 ล้านบาท 
เพื�อรองรับการเข้าซื 3อกิจการของบริษัท เหมราชพฒันาที�ดิน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทเหมราช
ฯ”) โดย ณ วนัที� 20 เม.ย. 2558 กลุ่มดบับลิวเอชเอ ได้รายงานผลเสร็จสิ 3นการรับซื 3อหุ้ น
สามญัของบริษัทเหมราชฯ จํานวน 9,014,154,410 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้น 92.88% 
ของหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั 3งหมดของกิจการ  

ทั 3งนี 3 การเข้าซื 3อกิจการบริษัทเหมราชฯของกลุม่ดบับลวิเอชเอดงักลา่ว นบัเป็นการเติบโตก้าว
สําคัญของบริษัททั 3งสอง เพราะจะทําให้การบริหารจัดการและดําเนินธุรกิจรวมทั 3งการ
ประสานทางธุรกิจของทั 3งสองบริษัทเพื�อสนองความต้องการของลกูค้ามีประสิทธิภาพอย่าง
มาก  โดยในปัจจบุนั บริษัทเหมราชฯ ได้พฒันาและบริหารจดัการนิคมอตุสาหกรรมทั 3งหมด 5 
แห่ง ได้แก่ (1) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก 
(มาบตาพดุ) (3) นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (4) นิคมอตุสาหกรรมเหมราช 
อีสเทิร์นซีบอร์ด (5) นิคมอตุสาหกรรรมชลบรีุ 2 และเขตประกอบอตุสาหกรรมทั 3งหมด 2 แห่ง 
(1) เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราช สระบรีุ และ (2) เขตประกอบอตุสาหกรรมเหมราช 
ระยอง บริษัทเหมราชฯ มีที�ดินอุตสาหกรรมที�พฒันาในปัจจุบนัรวมถึงที�ดินที�จะพฒันาใน
อนาคตรวมกว่า 44,988 ไร่ นอกจากนี 3 ยังมีพื 3นที�ของโรงงานสําเร็จรูปสําหรับเช่า รวมทั 3ง 
คลงัสินค้าให้เช่า ที�อยู่ในระหว่างก่อสร้างและพฒันารวม 750,000 ตารางเมตร โดยบริษัท
เหมราชฯ มีลกูค้ากว่า 615 รายจากจํานวนสญัญาเช่ารวมจํานวน 933 สญัญา (ข้อมลูจาก 
บริษัทเหมราชฯ แบบ 56-1 ประจําปี 2557) ซึ�งการเข้าถือหลกัทรัพย์ดงักลา่ว จะเป็นการช่วย
สร้างผลประโยชน์ในภาพรวม กล่าวคือ เป็นการขยายฐานลกูค้าให้กับกลุ่มดับบลิวเอชเอ 
เนื�องด้วยกลุม่ลกูค้าของกลุม่ดบับลวิเอชเอ และบริษัทเหมราชฯ นั 3น ไมท่บัซ้อนกนั และยงัทํา
ให้สามารถจะจับกลุ่มลกูค้า ที�กว้างขี 3น ทําให้กลุ่มดบับลิวเอชเอมีที�ดินมากพอสําหรับการ
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พฒันาเพื�อตอบรับอุปสงค์ที�จะเกิดขึ 3นจากการเปิด AEC และทําให้กลุ่มดับบลิวเอชเอมี
อํานาจในการต่อรองมากขึ 3น ต้นทุนรวมในการพฒันาและต้นทุนการก่อสร้างโรงงานและ
คลงัสนิค้าจึงมีแนวโน้มจะลดลง 
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โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มดบับลิวเอชเอ 

 

 

ที�มา: ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ข้อมลู ณ วนัที� 20 เมษายน 2558 

จากภาพข้างต้น โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มดบับลิวเอชเอ แบ่งได้เป็น 3 ส่วนธุรกิจใหญ่ 
ได้แก่ 
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(ก) ธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัการลงทนุ พฒันา และบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ
ยอ่ย คือ 

1) ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อรายได้คา่เช่าและบริการ 

• โครงการที�พฒันาขึ 3นตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) ธุรกิจการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพื�อรายได้คา่เช่าและบริการ 

� กลุ่มดับบลิวเอชเอดําเนินธุรกิจพัฒนาและให้เช่าโครงการขนาดใหญ่ตาม
ความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) โดยเน้นที�ทําเลที�เป็นจุดยทุธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ โดยสญัญาเช่าของโครงการที�พฒันาขึ 3นตามความต้องการของ
ผู้ เช่าสว่นใหญ่จะเป็นสญัญาเช่าระยะยาวที�มีอายุโดยเฉลี�ยอยู่ระหว่างตั 3งแต ่
10 ถึง 15 ปีขึ 3นไป ทั 3งนี 3ลักษณะของโครงการที�ทางกลุ่มดับบลิวเอชเอรับ
พฒันา อาทิ อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และโรงงานขนาดใหญ่ 

• โครงการ Warehouse Farm ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อจําหนา่ย 

� กลุม่ดบับลวิเอชเอเริ�มพฒันาโครงการ Warehouse Farm ภายใต้ชื�อโครงการ 
Mega Logistics Center โดยโครงการ Warehouse Farm ของกลุม่ดบับลิว
เอชเอจะประกอบไปด้วยโครงการทั 3งที�เป็นแบบ Built-to-Suit และแบบ
สาํเร็จรูป (General Warehouse) มาตรฐานสงู โดยโครงการประเภท Built-to-
Suit ใน Warehouse Farm จะมีขนาดโครงการตั 3งแต่ 10,000 ถึง 16,000 
ตารางเมตร ในขณะที�พื 3นที�เช่าของโครงการสร้างแบบ General Warehouse 
จะมีขนาดเล็กกว่าโดยมีพื 3นที�เช่าเฉลี�ยต่ออาคารตั 3งแต่ 3,000.0 ถึง 5,000.0 
ตารางเมตร ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าโครงการแบบ Built-to-Suit แต่ยงัคง
รูปแบบและมาตรฐานของอาคารคลงัสินค้าและโรงงานที�มีคณุภาพสงูซึ�งเป็น
แนวทางหลกัในการดําเนินธุรกิจ โดย กลุม่ดบับลวิเอชเอได้เลง็เห็นวา่ โครงการ 
Warehouse Farm จะช่วยรองรับความต้องการขยายพื 3นที�ของลกูค้าปัจจุบนั 
และเพิ�มฐานลกูค้าไปยงักลุม่ผู้ เช่ารายใหม ่

• โครงการที�กลุม่ดบับลวิเอชเอลงทนุเพื�อนํามาพฒันาปรับปรุงและให้เช่า 

กลุ่มดบับลิวเอชเอมีโครงการที�จะเข้าซื 3อสินทรัพย์ทั 3งที�ก่อสร้างแล้ว และซื 3อที�ดิน
รวมถึงโครงการที�พฒันาแล้วบางสว่น เพื�อนาไปปรับปรุงและพฒันาโครงการ เพื�อ
ปลอ่ยเช่าให้แก่ลกูค้าที�สนใจ 
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2) ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อจําหนา่ย 

กลุ่มดับบลิว เอชเอมีนโยบายชัด เจนในการจําหน่ายสินทรัพย์ของโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื�อเป็นแหลง่เงินทุนในการพฒันาโครงการในอนาคตของกลุ่ม
ดบับลวิเอชเออยา่งตอ่เนื�อง โดยที�ผา่นมา กลุม่ดบับลวิเอชเอจําหน่ายให้เข้ากองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม แฟคทอรี�แอนด์แวร์เฮาส์ ฟันด์ 
(“WHAPF”) ต่อมาภายหลงักฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องมีการเปลี�ยนแปลง กลุม่
ดบับลิวเอชเอจึงพิจารณาจดัตั 3งและจําหน่ายสินทรัพย์เข้าสูก่องทรัสต์เพื�อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท (“WHART”) ด้วย โดย
ปัจจบุนักองทรัสต์ดงักลา่วได้จดัตั 3งแล้วเสร็จ และเข้าทําการซื 3อขายในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2557 

3) ธุรกิจการลงทนุและบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ 

• กลุ่มดบับลิวเอชเอมีนโยบายที�จะลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวม 
(WHAPF) และกองทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (WHART) ในสดัสว่นไม่
เกินร้อยละ 15 ถึง 20 ของหน่วยลงทนุทั 3งหมด เพื�อผลตอบแทนในรูปเงินปันผลที�
สมํ�าเสมอ อยา่งไรก็ตาม การลงทนุในกองทนุรวม (WHAPF) และกองทรัสต์เพื�อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (WHART) นั 3นจะขึ 3นอยูก่บัความต้องการใช้เงินลงทนุ และ
จํานวนเงินที�ระดมทุนได้จากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทนุรวม นอกจากนั 3น 
กลุม่ดบับลิวเอชเอยงัได้รับแต่งตั 3งให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม และกองทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งทําให้บริษัทฯมี
รายได้ประจําจากคา่บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทนุรวมและกองทรัสต์
เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคตอนัใกล้ 

(ข) ธุรกิจลงทนุและพฒันาโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ที�ติดตั 3งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 

ธุรกิจลงทนุและพฒันาโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ที�ติดตั 3งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 
เป็นธุรกิจใหมที่�กลุม่ดบับลวิเอชเอได้ริเริ�มขึ 3นในปี 2556 เนื�องจาก กลุม่ดบับลิวเอชเอเล็งเห็น
ว่าธุรกิจดงักล่าวมีศกัยภาพในการเติบโตสงู มีแหลง่รายได้ที�แน่นอนและมั�นคงในระยะยาว
โดยที�มีความเสี�ยงตํ�า สามารถสร้างมลูค่าเพิ�มโดยต่อยอดจากธุรกิจหลกั และยงัสอดคล้อง
กบัแนวทางการดําเนินธุรกิจของกลุม่ดบับลิวเอชเอในการอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อมภายใต้แนวคิด
พลงังานสีเขียว (Green Energy) โดยที�กลุ่มดบับลิวเอชเอจะทยอยดําเนินการติดตั 3งแผง
โซลาร์บนหลงัคาอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสินค้า และโรงงานที�มีอยู่เดิมและรับรู้รายได้
ตั 3งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตั 3งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป 
นอกจากนี 3 แผงโซลาร์ยงัช่วยสร้างคณุประโยชน์เพิ�มเติมให้กบัผู้ เชา่ เนื�องจากแผงโซลาร์จะทํา
หน้าที�เป็นฉนวนกนัความร้อนอีกชั 3นหนึ�งให้กบัหลงัคาของอาคารคลงัสินค้า เพื�อดําเนินการ



ส่วนที� 2 หน้า 287 

ยื�นขอคําร้องขอขายไฟฟ้าตอ่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) 
กลุม่ดบับลวิเอชเอได้ดําเนินการจดัตั 3งบริษัทย่อยจํานวน 11 บริษัทเพื�อดําเนินธุรกิจดงักลา่ว 
ซึ�งทั 3งหมดถือหุ้นโดยกลุม่ดบับลิวเอชเอร้อยละ 74.99 และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ�ง จากัด 
(มหาชน) ร้อยละ 25.01 โดย ณ 30 กันยายน 2557 บริษัทย่อยของกลุ่มดับบลิวเอชเอได้
ดําเนินการขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แก่ กฟน. และ กฟภ. แล้วทั 3งสิ 3นจํานวน 4 
บริษัท รวมกําลงัการผลติ 3.30 MWp 

(ค) ธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัการลงทนุในบริษัท เหมราชพฒันาที�ดิน จํากดั )มหาชน(  

บริษัทเหมราชฯ ประกอบธุรกิจทั 3งหมด 5 ธุรกิจได้แก่ 1. ธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรม 2. 
ธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสนิค้าเพื�อให้เชา่ 3. ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณปูโภคสาํหรับ
นิคมอตุสาหกรรม 4. ธุรกิจไฟฟ้า และ 5. ธุรกิจอื�นๆ 

1) ธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรม 

ธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรมเป็นธุรกิจที�สร้างรายได้หลกัให้แก่ บริษัทเหมราชฯ โดย
การพัฒนาที�ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบโทรศัพท์ ระบบบําบดัน้าเสีย ระบบกําจัดขยะ และสิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ 
เพื�อจําหน่ายที�ดินที�พฒันาแล้วให้แก่ผู้ประกอบการ โดยในปัจจุบนั บริษัทเหมราชฯ ได้
พฒันาและบริหารจดัการนิคมอตุสาหกรรมทั 3งหมด 5 แห่ง ได้แก่ (1) นิคมอตุสาหกรรม
เหมราช ชลบุรี (2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (3) นิคม
อตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (4) นิคมอตุสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด (5) 
นิคมอุตสาหกรรรมชลบุรี 2 และเขตประกอบอุตสาหกรรมทั 3งหมด 2 แห่ง (1) เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี และ (2) เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราช 
ระยอง โดยกลุม่เป้าหมายหลกัจะเป็นลกูค้าที�มีความต้องการระบบสาธารณปูโภคต่างๆ 
สงู และจะตั 3งโรงงานเป็นกลุม่อตุสาหกรรมเพื�อการผลติอยา่งตอ่เนื�องและการคมนาคมที�
สะดวก เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก และ
อตุสาหกรรมพลงังาน 

2) ธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสนิค้าเพื�อให้เช่า 

นอกจากนี 3 บริษัทเหมราชฯ ยงัดําเนินธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสินค้าเพื�อให้เช่า โดย
จัดให้มีโรงงานสําเร็จรูปและคลงัสินค้า โลจิสติกส์ พาร์คเพื�อให้เช่าสําหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม อีกด้วย 

3) ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณปูโภคสาํหรับนิคมอตุสาหกรรม 

เพื�อเป็นการให้บริการอยา่งครบวงจร บริษัท เหมราชฯ ยงัให้บริการสาธารณปูโภคต่างๆ
หลงัการขายพื 3นที�ในนิคมอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจัดให้มีบริการระบบ
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สาธารณูปโภคอื�นๆ เพิ�มเติม อาทิ ระบบประปา ระบบโทรศพัท์ ระบบบําบัดนํ 3าเสีย 
ระบบกําจดัขยะ และสิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ 

4) ธุรกิจไฟฟ้า 

บริษัท เหมราชฯ ได้ลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมอีกหลายบริษัทที�เกี�ยวเนื�องกบัการ
ให้บริการลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรม อาทิ บริษัทได้ลงทนุร้อยละ 5.0 ใน บริษัท โกลว์ ไอ
พีพี จํากดัในธุรกิจการผลติไฟฟ้า และลงทนุโดยการถือหุ้นร้อยละ 35.0 ในบริษัท เก็คโค-่
วนั จํากดั ร่วมกบับริษัท โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน) เพื�อพฒันาโรงไฟฟ้าขนาด 660 
MW รวมถึงโครงการลงทนุในโรงไฟฟ้าอื�นๆ เพิ�มเติมในลกัษณะบริษัทร่วมเพิ�มเติม 

5) ธุรกิจอื�นๆ โดยบริษัท เหมราชฯ มีโครงการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ได้แก่  

5.1) โครงการคอนโดมิเนียม “เดอะ พาร์ค ชิดลม” ซึ�งเป็น โครงการที�เปิดดําเนินการ
ตั 3งแต่ปี 2547 บนที�ดินขนาด 5.5 ไร่ ตั 3งอยู่บนถนนชิดลม โดยมีมูลค่าของ
โครงการทั 3งสิ 3นกวา่ 6,150 ล้านบาท และมีจํานวนยนิูตทั 3งสิ 3นจํานวน 218 ยนิูต 
ซึ�งคิดเป็นจํานวนยูนิตที�ขายแล้วจํานวน 217 ยูนิต (ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2557)  

5.2) โครงการอสงัหาริมทรัพย์อื�นๆ อนัได้แก่ โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที�เกาะ
ล้าน พทัยา  และอาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ เนื�องจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ดงักล่าวไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษัท เหมราชฯ ดังนั 3น 
ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ครั 3งที� 
2/2558 เมื�อวนัที� 19 มีนาคม 2558 จึงได้มีมติอนมุตัิให้ บริษัท เหมราชฯ และ
กลุม่บริษัทยอ่ยของบริษัท เหมราชฯ ดําเนินการจําหน่ายซึ�งสินทรัพย์ดงักลา่ว 
โดยมีรายละเอียดสนิทรัพย์ที�จําหนา่ย ดงัตอ่ไปนี 3  

• ที�ดินว่างเปลา่จํานวน 2 แปลง (เอกสารสิทธิจํานวน 6 โฉนด) ซึ�งตั 3งอยู่ที�
เกาะล้าน จงัหวดัชลบรีุ พื 3นที�รวมประมาณ 253 ไร่  

• อาคารยเูอ็ม ทาวเวอร์ ซึ�งมีพื 3นที�ใช้สอยรวมประมาณ 29,000 ตารางเมตร 
(พื 3นที�บางสว่นของอาคารยเูอ็ม ทาวเวอร์ มิได้เป็นเจ้าของโดยบริษัท เหม
ราชฯหรือบริษัทยอ่ยของบริษัท เหมราชฯ ซึ�งจะมิได้ดําเนินการจําหนา่ยใน
ครั 3งนี 3) และที�ดินข้างเคียงของอาคารยเูอ็ม ทาวเวอร์ จํานวนประมาณ 2.8 
ไร่ และอาคารพาณิชย์ 3 ชั 3น มีพื 3นที�ใช้สอยประมาณ 1,100 ตารางเมตร  
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สรุปข้อมูลสาํคัญและลักษณะการดาํเนินธุรกิจของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น และกลุ่มดับบลิวเอชเอ 

(1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท 0107555000082 
วนัที�จดทะเบียนจดัตั 3งบริษัท 23 เมษายน 2555 
ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัพรีเมี�ยม 
ที�ตั 3งของบริษัท 1121 หมูที่� 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
ทนุจดทะเบียน 1,431,233,233 บาท (ข้อมลู ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558) 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1,314,397,866 บาท (ข้อมลู ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558) 
มลูคา่ที�ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท (ข้อมลู ณ วนัที� 6 พฤษภาคม 2558) 

ผู้ถอืหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถอืหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก)  

ผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ โฮลดิ 3ง จํากดั 25.10 
นางจรีพร อนนัตประยรู 12.91 
นายสมยศ อนนัตประยรู 12.10 
UBS AG HONG KONG BRANCH 7.63 
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 6.99 
นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกลุ  3.62 
นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกลุ โดย บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 3.22 
นายวฒุิ จารุกรสกลุ 1.44 
นายนเรศ งามอภิชน 1.16 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 1.09 
รวมผู้ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 75.26 
ผู้ถอืหุ้นรายย่อยอื�น 24.74 
รวมทั +งหมด 100.00 

ที�มา: สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์ ณ วนัที� 13 พฤษภาคม 2558 

รายชื�อคณะกรรมการ 

รายชื�อ ตําแหนง่ 
1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางจรีพร อนนัตประยรู กรรมการบริษัท 
3. นายสรุเธียร จกัรธรานนท์ กรรมการบริษัท 
4. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการบริษัท 
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รายชื�อ ตําแหนง่ 
5. นายณรงค์ กริชชาญชยั กรรมการบริษัท 
6. นายสมศกัดิz บญุช่วยเรืองชยั กรรมการบริษัท 
7. นายอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร กรรมการบริษัท 
8. ดร.พิชิต อคัราทิตย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
9. ดร.สมศกัดิz ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10. ดร.กฤษณา สขุบญุญสถิตย์ กรรมการอิสระ 
11. ดร.อภิชยั บญุธีรวร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ที�มา: สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์ ณ วนัที� 13 พฤษภาคม 2558 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม-31 ธนัวาคม 
เว็บไซต์ www.wha.co.th 

(2) บริษัทย่อย 

(2.1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัพรีเมี�ยม 
ที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ 1121 หมู่ ที�  3 ถนนเทพา รัก ษ์  ตํ าบลเทพา รักษ์  อํ า เภอเมือง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
เลขทะเบียนบริษัท 0115546001801 
ทนุจดทะเบียน 260,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 260,000,000 บาท 
มลูคา่ที�ตราไว้ 10 บาทตอ่หุ้น 

(2.2) บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัพรีเมี�ยม 
ที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ 1121 หมู่ ที�  3 ถนนเทพา รัก ษ์  ตํ าบลเทพา รักษ์  อํ า เภอเมือง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
เลขทะเบียนบริษัท 0115549006111 
ทนุจดทะเบียน 310,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 310,000,000 บาท 
มลูคา่ที�ตราไว้ 10 บาทตอ่หุ้น 

(2.3) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT 
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Manager) 
ที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ 1121 หมู่ ที�  3 ถนนเทพา รัก ษ์  ตํ าบลเทพา รักษ์  อํ า เภอเมือง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
เลขทะเบียนบริษัท 0115557007350 
ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 10,000,000 บาท 
มลูคา่ที�ตราไว้ 100 บาทตอ่หุ้น 

(2.4) WHA Corporation (International) Company Limited 

ประเภทธุรกิจ Holding Company 
ที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ Pending 
เลขทะเบียนบริษัท 125698 
ทนุจดทะเบียน USD 10,000 
มลูคา่ที�ตราไว้ 1 USD ตอ่หุ้น 

(2.5) WHA Corporation (Hong Kong) Company Limited 

ประเภทธุรกิจ Holding Company 
ที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ UNIT 903A, 9/F YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART RD 

WANCHAI HONG KONG 
เลขทะเบียนบริษัท 2163668 
ทนุจดทะเบียน USD 10,000 
มลูคา่ที�ตราไว้ 1 USD ตอ่หุ้น 

(2.6) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ +ง จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ Holding Company 
ที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง 

สมทุรปราการ 
เลขทะเบียนบริษัท 0115558003005 
ทนุจดทะเบียน 20,000,000,000 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 20,000,000,000 

มลูคา่ที�ตราไว้ 25 บาทตอ่หุ้น 

(2.7) บริษัท เหมราชพัฒนาที�ดิน จาํกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ พฒันานิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ�งอํานวย
ความสะดวก และพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทโรงงานสําเร็จรูป
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เพื�อเช่าและขายสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม 

ที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ 9 อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ชั 3น 18 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000676 
ทนุจดทะเบียน 6,000,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 3,882,074,476.40   
มลูคา่ที�ตราไว้ 0.40 บาทตอ่หุ้น 

(3) บริษัทร่วมทุน 

(3.1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ ผู้พฒันาโครงการคลงัสนิค้า และศนูย์กระจายสนิค้า ระดบัพรีเมี�ยม 

ที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ 1121 หมู่ ที�  3 ถนนเทพา รัก ษ์  ตํ าบลเทพา รักษ์  อํ า เภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

เลขทะเบียนบริษัท 0115556021936 
ทนุจดทะเบียน 768,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 768,000,000 บาท 
มลูคา่ที�ตราไว้ 100 บาทตอ่หุ้น 

(3.2) กลุ่มดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 

ประเภทธุรกิจ ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตั 3งบน
หลงัคา 

ที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัด
สมทุรปราการ 10270 

มลูคา่ที�ตราไว้ 10 บาทตอ่หุ้น 
  

บริษัท 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 
ทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว (บาท) 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 1 จํากดั 11,500,000 11,500,000 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 2 จํากดั 1,000,000 250,000 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 3 จํากดั 14,500,000 14,500,000 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 4 จํากดั 1,000,000 250,000 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 5 จํากดั 1,000,000 250,000 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 6 จํากดั 14,500,000 14,500,000 
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บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 8 จํากดั 100,000 100,000 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 9 จํากดั 100,000 100,000 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 10 จํากดั 15,500,000 3,875,000 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 16 จํากดั 100,000 100,000 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 17 จํากดั 16,000,000 16,000,000 

(4) นิติบุคคลอื�นที�กลุ่มดับบลิวเอชเอ ถอืหุ้นร้อยละ 10 ขึ +นไป 

(4.1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ แฟคทอรี�แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์ 

ประเภทธุรกิจ ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า 
โรงงาน 

ที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ เลขที� 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชั 3น 6 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

ทนุจดทะเบียน 13,560,600,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 9,390,600,000 บาท 
มลูคา่ที�ตราไว้ 100 บาทตอ่หุ้น 

(4.2) กองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 

ประเภทธุรกิจ ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า  
ที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ 1121 หมูที่� 3 ถนนเทพารักษ์ ตํา บลเทพารักษ์ อํา เภอเมือง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
ทนุจดทะเบียน 3,107,900,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 3,107,900,000 บาท 
มลูคา่ที�ตราไว้ 10 บาทตอ่หุ้น 

ทั 3งนี 3ผู้ลงทนุสามารถค้นหาข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักลุ่มดบับลิวเอชเอได้จาก www.wha.co.th และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ที� www.set.or.th 
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9.3 โครงสร้างการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

  

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
(1) นายกําธร ตติยกว ี
(2) นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 
กรรมการอิสระ 
(3) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ 
สนับสนุนปฏิบัติงาน 

ผู้อาํนวยการฝ่าย 
นายธนภทัร อนนัตประยรู 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที� 

ฝ่ายกาํกับตรวจสอบ บริหาร 
และจัดการความเสี�ยง 

ผู้อาํนวยการฝ่าย 
นายโกศล แย้มลีมลู 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
นางสาวพรรณี กมัพลกญัจนา 

ฝ่ายการตลาด 
และพัฒนาธุรกิจ 

ผู้อาํนวยการฝ่าย 
นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
นายรชต ตราชวูณิช 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

หน้าที�หลัก 

จดัการประชมุผู้ ถือหนว ่ยทรัสต์ 
และการเปิดเผยข้อมลู รับเรื�อง
ร้องเรียน และสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงานทั 3งหมด 

หน้าที�หลัก 

กําหนดกลยทุธ์และแผนงานตาม
นโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
และดาํเนินการเพื�อจดัหา
ผลประโยชน์และวางแผนการลงทนุ 

หน้าที�หลัก 

กําหนดกลยทุธ์ตามนโยบายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และกํากบั
ดแูลและจดัการความเสี�ยงที�
เกี�ยวกบัการบริหารจดัการและ
การลงทนุ 
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โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ในผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและ
เจ้าหน้าที�บริหารตามโครงสร้างสายการบริหารงานดงันี 3 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ชื�อ ตาํแหน่ง วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกับการ

ลงทุนหรือการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ 

นายกําธร 
ตติยกว ี

ประธานกรรมการ 
(กรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม) 

บ ริหาร ธุ ร กิจม หาบัณฑิ ต 
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย 
Bridgeport Connecticut 
ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

- 

นายปิยะพงศ์  
พินธุประภา 

กรรมการ  
(กรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม) 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
(ส า ข า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ) 
มหาวิทยาลยั City สหราช
อาณาจกัร 

1. จดัการ จดัหา ศึกษาความเป็นไป
ได้และวิเคราะห์ผลตอบแทนการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที�จะ
ลงทนุ 

2. ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้  แ ล ะ
วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
ในการพฒันาโครงการใหม ่

3. วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ลงทนุ 

นายรัฐชยั  
ธีระธนาวฒัน์ 

กรรมการอิสระ บ ริหาร ธุ ร กิจม หาบัณฑิ ต 
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย 
California State ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

- 
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ผู้บริหาร 

ชื�อ ตาํแหน่ง วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกับการ

ลงทุนหรือการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ 

นายปิยะพงศ์ 
พินธุประภา 

กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร 

วิทยาศาสต ร์มหาบัณฑิต 
( ส า ข า อ สัง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ) 
มหาวิทยาลยั City  
สหราชอาณาจกัร 

1. จัด ก า ร  จัด ห า  ศึ ก ษ า ค ว า ม
เ ป็ น ไ ป ไ ด้  แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ผ ล ต อ บ แ ท น ก า ร ล ง ทุ น  ใ น
อสงัหาริมทรัพย์ที�จะลงทนุ 

2. ศึก ษ า ค ว า ม เ ป็ น ไป ไ ด้  แ ล ะ
วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
ในการพฒันาโครงการใหม ่

3. วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน
และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ลงทนุ 

นายรชต 
ตราชวูณิช 

ผู้ ช่วยผู้ จัดการฝ่าย
ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
พฒันาธุรกิจ 

วิทยาศาสต ร์มหาบัณฑิต 
(สาขาบริหารงานและพฒันา
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ) 
มหาวิทยาลัย  Heriot-Watt 
สหราชอาณาจกัร 

วิเคราะห์และประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
ให้คําแนะนํา รวมถึงทําการสํารวจ
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ล า ด ใ น ธุ ร กิ จ
อสงัหาริมทรัพย์รวมถึงการติดต่อกับ
ลกูค้าและกําหนดคา่บริการ 

นายธนภทัร 
อนนัตประยรู 

ผู้ อํานวยการฝ่าย
นักลงทุนสัมพัน ธ์ 
และสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงาน 

บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิ 
ราช 

สาํรวจ จดัการ จดัหา จดัซื 3อ ประเมิน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ
อสงัหาริมทรัพย์ที�จะลงทนุ 

นายโกศล 
แย้มลมีลู 

ผู้ อํานวยการฝ่าย
กํ า กับ ต ร ว จ ส อ บ
บริหารและจัดการ
ความเสี�ยง 

วิทยาศาสต ร์มหาบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ธุ ร กิ จ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 

โดยกรรมการและผู้บริหารซึ�งมีอํานาจในการจดัการบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ ทั 3งนี 3 รายละเอียด
ขอบเขตอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
รวมทั 3งฝ่ายงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง จะเป็นไปตามคู่มือระบบการทํางานและระบบควบคุมภายในของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 



ส่วนที� 2 หน้า 297 

9.3.1. กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือชื�อแทนบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

นายกําธร ตติยกวี และนายปิยะพงศ์ พินธุประภา ลงลายมือชื�อร่วมกันและประทับตราสําคญัของ
บริษัทฯ 

9.3.2. ขอบเขตอาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีบทบาทสาํคญัหลกัในการให้ความเห็นชอบในวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ 
ทิศทางและกําหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี�ยวกบัการดําเนินงานและแผนการประกอบธุรกิจ ทั 3งระยะ
สั 3นและระยะยาว กําหนดนโยบายการเงินการบริหารความเสี�ยงและภาพรวมองค์กร กํากับดูแล
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และพนกังานในการปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที�กําหนดไว้ ภายใต้
ขอบเขตของสญัญาแต่งตั 3งผู้จัดการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั 3งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลู หนงัสือ 
ชี 3ชวน วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ รวมทั 3งกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เป็นสาํคญั 

นอกจากนี 3 คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อกําหนด
เกี�ยวกบัการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทั 3งนี 3 
ตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้อง 

(1) ปฏิบัติหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบริษัทฯ และมติที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต (DUTY 
OF LOYALTY) ความระมัดระวัง (DUTY OF CARE) มีความรับผิดชอบ 
(ACCOUNTABILITY) และมีจริยธรรม (ETHIC) 

(2) มีหน้าที�รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และกองทรัสต์ภายใต้การกํากับ
ดแูลของทรัสตีรวมทั 3งกําหนดกลยทุธ์และแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาว จดัระบบโครงสร้าง
องค์กรที�เหมาะสม และกํากับดูแลนโยบายในการดําเนินธุรกิจ อาทิเช่น การลงทุนของ
กองทรัสต์ ผลประกอบการของกองทรัสต์ ร่างงบประมาณประจําปีและแผนธุรกิจของ
กองทรัสต์ พิจารณาปัจจยัความเสี�ยงที�อาจส่งผลต่อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ ผล
การดําเนินงานของฝ่ายต่างๆ และพิจารณารายการที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นต้น 

(3) ดําเนินการติดตาม รวมถึงให้คําแนะนําที�จําเป็น เพื�อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงานช่วยให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องและ
กฎระเบียบวา่ด้วยการทําหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
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(4) ติดตามผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์อย่างต่อเนื�อง 
รวมถึงให้คําแนะนําที�จําเป็น เพื�อให้มั�นใจวา่การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที�กําหนดและสามารถจดัการอปุสรรคปัญหาที�อาจเกิดขึ 3นได้อยา่งทนัเวลาและเหมาะสม 

(5) พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คําแนะนําที�จําเป็นเพื�อให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน รวมถึง
ระบบการทํางานที�มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการทําหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

(6) พิจารณา ติดตาม และดําเนินการที�จําเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
และแผนงานที�สาํคญัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการทําหน้าที�ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นปัจจุบนัและ
เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอยา่งสมํ�าเสมอ 

(7) พิจารณา ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหารของบริษัทฯ รวมถึงการให้
คําแนะนําที�จําเป็น เพื�อให้มั�นใจได้ว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติงานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย
อยา่งเต็มความสามารถ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดในสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง 
เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(8) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนหรือบุคคลอื�นใด
ปฏิบัติการอย่างหนึ�งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั 3งนี 3 การมอบอํานาจดงักล่าวจะไม่
รวมถึงการมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจช่วงที�ทําให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจาก
กรรมการสามารถอนมุตัิรายการที�ตนเองหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรือมี
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี�ยวกับการพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการ
กองทรัสต์เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย สญัญาก่อตั 3งทรัสต์ และประกาศ หรือข้อกําหนดต่างๆ 
ที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ 

(ก) การลงทนุหรือได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม 

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติมและมีการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาและทําให้มั�นใจว่า บริษัทฯ ในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตรวจสอบข้อมลูที�เกี�ยวข้องและประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมทั 3งดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การลงทุนใน
ทรัพย์สนิตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้องกลา่วคือ 

(1) ในด้านสาระของรายการเป็นธุรกรรมที�เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี 3 

(1.1) ป็นไปตามสญัญาก่อตั 3งทรัสต์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
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(1.2) เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์ 

(1.3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาที�เป็นธรรม 

(1.4) คา่ใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) 
อยูใ่นอตัราที�เป็นธรรมและเหมาะสม 

(1.5) ผู้ ที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมไม่มีสว่นร่วมใน
การตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมนั 3น 

(2) ในด้านระบบในการอนมุตัิต้องผา่นการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3 

(2.1) กรณีเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่ามิได้เป็นบุคคลที�
เกี�ยวโยงกนักบับริษัทฯ 

(2.1.1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็นธุรกรรมที�เป็นไป
ตามสญัญาก่อตั 3ง ทรัสต์และกฎหมายที�เกี�ยวข้องแล้ว 

(2.1.2) ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักที�มีมูลค่า
ตั 3งแต่ร้อยละ 10 (สิบ) ขึ 3นไปของมลูค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ด้วย 

(2.1.3) ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักที�มีมูลค่า
ตั 3งแตร้่อยละ 30 (สามสิบ) ขึ 3นไป ของมลูค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของที�ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 (สาม
ในสี�) ของจํานวนเสียงทั 3งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(2.2) กรณีเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่าเป็นบุคคลที�เกี�ยว
โยงกนักบับริษัทฯ 

(2.2.1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี วา่เป็นธุรกรรมที�เป็นไป
ตามสญัญาก่อตั 3ง ทรัสต์และกฎหมายที�เกี�ยวข้องแล้ว 

(2.2.2) ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมลูค่าเกินกว่า 1 (หนึ�ง) ล้าน
บาท หรือตั 3งแต่ร้อยละ 0.03 (ศนูย์จุดศนูย์สาม) ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ขึ 3นไป แล้วแตม่ลูค่า
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ใดจะสูงกว่า ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ด้วย 

(2.2.3) ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมลูค่าตั 3งแต่ 20 (ยี�สิบ) ล้าน
บาทขึ 3นไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูง
กว่า ต้องได้รับมติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี�) ของ
จํานวนเสียงทั 3งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง 

นอกจากนี 3 บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีที�ปรึกษาทางการเงินให้
ความเห็นเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูเกี�ยวกบัทรัพย์สนิดงักลา่ว
ข้างต้นเพื�อประกอบการตดัสินใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลูที�
ถกูต้อง 

ในกรณีที�ต้องขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ต้องมีความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินเพื�อประกอบการขอ
มติที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วย 

(ข) การจดัซื 3อจดัจ้างของบริษัทฯ เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในคู่มือระบบการทํางานและ
ระบบควบคมุภายใน 

(10) พิจารณาอนมุตัิเกี�ยวกบัการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ของกองทรัสต์เพื�อให้
เป็นไปตามกฎหมาย สญัญาก่อตั 3งทรัสต์ และประกาศ หรือข้อกําหนดต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาและทําให้มั�นใจว่าบริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์ได้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ก่อนการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกั ต้องจัดให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินและ
จะกระทําโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการและมีระบบในการอนุมตัิตามที�ได้
ระบขุ้างต้นด้วย 

(ข) การจําหน่ายทรัพย์สินหลกัที�เข้าลกัษณะดังต่อไปนี 3 นอกจากจะต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในเรื�องการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัที�ระบุไว้ใน (ก) แล้ว ยงัจะต้อง
เป็นกรณีที�เป็นเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ด้วย 

(1) เป็นการจําหน่ายทรัพย์สินหลกัก่อนครบกําหนด 1 (หนึ�ง) ปี นบัแต่วนัที�
กองทรัสต์ได้มาซึ�งทรัพย์สนิหลกั 
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(2) เป็นการจําหน่ายทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์ได้มาซึ�งกรรมสิทธิzให้แก่เจ้า
ของเดิม 

9.3.3. กรรมการอิสระ 

(1) ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมี
คณุสมบตัิอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ�ง) ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 3งหมดในบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ (นบัรวมบคุคลที�เกี�ยวข้องตามมาตรา 258 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์
ด้วย) 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั 3งไม่เป็นลกูจ้าง 
พนักงานที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจําบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที�อาจมี
ความขดัแย้ง โดยต้องไมม่ีผลประโยชน์ หรือสว่นได้เสียในลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 (สอง) ปี 

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คูส่มรส พี�น้อง และบตุร รวมทั 3งคู่สมรสของบตุร ของ
กรรมการรายอื�น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั 3งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะ
ที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ 

(จ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั 
หรือผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที�อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
(สอง) ปี 

(ฉ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษา
กฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อ
ปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที�
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อาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั 3นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 (สอง) ปี 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั 3งขึ 3นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการ
ที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 (หนึ�ง) ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 3งหมดของบริษัทอื�น ซึ�ง
ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ) พร้อมที�จะใช้ดลุยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระและในกรณีที�จําเป็นเพื�อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และพร้อมที�จะคัดค้านการกระทําของกรรมการอื�นๆ หรือของฝ่าย
บริหาร 

(ญ) สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อตดัสนิใจในกิจกรรมที�สาํคญัของ
บริษัทฯ 

(ฎ) มีความรู้และประสบการณ์ที�เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศกัยภาพสงูและเป็นที�ยอมรับ 

(ฏ) ไมเ่ป็นบคุคลที�มีชื�ออยูใ่นบญัชีรายชื�อบคุคลที�ตลาดหลกัทรัพย์เห็นวา่ไมส่มควรเป็น
ผู้บริหารตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

(ฐ) ไมเ่คยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทนุธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมาย
วา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที�เกี�ยวกับธุรกิจการเงินใน
ทํานองเดียวกนั ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ โดยหน่วยงาน
ที�มีอํานาจตามกฎหมายนั 3นทั 3งนี 3 ในความผิดเกี�ยวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมที�
เกี�ยวกบัการซื 3อขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานที�มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง
ฉ้อฉลหรือทจุริต 

(ฑ) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 
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(2) ขอบเขตอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

(ก) พิจารณา ติดตาม และให้คําแนะนําที�จําเป็นแก่บริษัทฯ ในการดําเนินการให้มี
กระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ
กองทรัสต์ให้มีความถกูต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื�อถือได้ และทนัเวลา 

(ข) พิจารณา ติดตาม และให้คําแนะนําที�จําเป็นแกบ่ริษัทฯ ในการดําเนินการให้มีระบบ
การควบคุมภายในและระบบการทํางานที�เหมาะสมในการทําหน้าที�ในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) พิจารณาและให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที�
เกี�ยวข้อง ทั 3งนี 3 เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่กองทรัสต์ 

(ง) ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และเป็นประโยชน์ต่อ
กองทรัสต์ 

(จ) พิจารณาและรับทราบอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้คําแนะนําที�จําเป็นในเรื�องดงัตอ่ไปนี 3 

(1) รายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบักองทรัสต์ 

(2) จดุออ่นและสิ�งที�ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกี�ยวกบัระบบการควบคมุภายใน
และระบบการทํางานในการทําหน้าที�ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์และการ
รายงานความคืบหน้าในการแก้ไข 

9.3.4. การประชุมคณะกรรมการ 

(1) องค์ประชมุและการออกเสยีงลงมติ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุครั 3ง องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการเข้า
ประชุมด้วยตนเองเกินกว่าครึ� งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั 3งหมด และมติทั 3งปวงของ
คณะกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินกว่าครึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการ
ทั 3งหมดที�เข้าร่วมประชุม และในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการนั 3น 
กรรมการที�มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ
จะต้องออกจากการประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนั 3นๆ ด้วยเช่นกนั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่าน
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที�ประชุมในแต่ละ
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วาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดทําบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบบัร่วมกบัหนงัสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
และจดัเก็บสาํเนาในรูปแบบอิเลค็โทรนิค เพื�อความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ ที�เกี�ยวข้อง
ในการตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทกุไตรมาส อย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 (หนึ�ง) ครั 3ง เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบและอนมุตัิการ
ดําเนินการที�จําเป็นในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเรื�องดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ผลประกอบการของทางบริษัทฯ และกองทรัสต์ 

(ข) ร่างงบประมาณประจําปีของกองทรัสต์ แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
กองทรัสต์ที�ได้จดัทําขึ 3นโดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ด้วยความร่วมมือ
และสนบัสนนุจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(ค) ความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาดที�กําหนดขึ 3นโดย
บริษัทฯ ด้วยความร่วมมือและสนบัสนนุจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในการจดัหา
ผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ รวมทั 3งปัญหาและอปุสรรคที�เกิดขึ 3น และแนวทางใน
การดําเนินการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคดงักลา่ว 

(ง) แนวทางในการบรรเทาความเสี�ยงหรือเหตุอื�นใดที�อาจมีผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ 

(จ) ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัทฯ อันได้แก่ ฝ่ายกํากับตรวจสอบ 
บริหารและจัดการความเสี�ยง ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ และฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมทั 3งปัญหาและอุปสรรคที�เกิดขึ 3นในการ
ปฏิบตัิงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคดงักลา่ว 

(ฉ) แนวทางในการดําเนินการรับข้อพิพาทและข้อร้องเรียนที�สําคัญเกี�ยวกับการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ซึ�งต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

(ช) จุดอ่อนด้านระบบควบคมุภายในและระบบการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ในการทํา
หน้าที�ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงแนวทางและความคืบหน้าในการแก้ไข 

(ซ) รายการระหวา่งกนัและรายการใดๆ ที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

(ฌ) เรื�องใดๆ ก็ตามที�ต้องมีการพิจารณาและอนมุตัิโดยที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 



ส่วนที� 2 หน้า 305 

(ญ) เรื� องอื�นใดที�สําคัญและมีความเกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
กองทรัสต์ 

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัเกี�ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ
การมีส่วนได้เสียที� เ กี�ยวข้องกับกองทรัสต์ และบริษัทฯ กับบุคคลที� เกี�ยวข้อง ดังนั 3น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี�ยวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยยดึ
หลกัการว่า การตดัสินใจดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ ของบริษัทฯ และการดําเนินงานของ
บคุลากรทุกคนของบริษัทฯ จะต้องทําเพื�อผลประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์เท่านั 3น และควร
หลีกเลี�ยงการกระทําที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี 3 ทั 3งกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ยงัมีหน้าที�ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลที�มีความ
เกี�ยวข้อง ซึ�งเป็นสว่นได้เสียที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการของกองทรัสต์หรือบริษัทฯ ด้วย 
เพื�อให้ทราบถึงความสมัพนัธ์และการมีสว่นได้เสยีของผู้ ที�เกี�ยวข้องในรายการดงักลา่ว 

บคุคลที�มีความเกี�ยวข้องกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในข้อนี 3ให้มีความหมายตาม
มาตรา 89/1 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์โดยอนโุลม ได้แก่ 

(ก) กรณีบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องเป็นบุคคลธรรมดา ให้หมายความถึง คู่สมรส บุตร 
หรือบตุรบญุธรรมที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร 

(ข) กรณีบคุคลที�มีความเกี�ยวข้องเป็นนิติบคุคล ให้หมายความถึง นิติบคุคลที�คู่สมรส 
บตุร หรือบุตรบุญธรรมที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการและผู้บริหารมีอํานาจ
ควบคมุ 

คําวา่ “มีอํานาจควบคมุ” หมายถึง การมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�ง คือ 

(1) การถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจํานวน
สทิธิออกเสยีงทั 3งหมด หรือ 

(2) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ�ง 
ไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือ 

(3) การมีอํานาจควบคมุการแตง่ตั 3ง หรือถอดถอนกรรมการ ตั 3งแต่กึ�งหนึ�งของกรรมการ
ทั 3งหมดไมว่า่โดยตรงโดยอ้อม 

  



ส่วนที� 2 หน้า 306 

9.4 การแบ่งฝ่ายงานและหน้าที�ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานในผู้จัดการกองทรัสต์ 

9.4.1. จาํแนกตามรายละเอียดของงาน 

บริษัทฯ ได้รับการจัดตั 3งขึ 3น โดยมีวัตถุประสงค์ที�จะประกอบธุรกิจการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ตาม 
พ.ร.บ.ทรัสต์ เป็นธุรกิจหลกั บริษัทฯ ได้แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 3 ฝ่ายหลกั เพื�อให้การปฏิบตัิหน้าที�ใน
การเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของบริษัทฯ เป็นไปตามสัญญาก่อตั 3งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 3งผู้ จัดการ
กองทรัสต์ มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรือ ระเบียบตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง 

ฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และขอบเขตของงานและหน้าที�ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย สามารถ
สรุปได้ดงันี 3 

ฝ่ายกํากบัตรวจสอบบริหารและ
จดัการความเสี�ยง 

ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และ
สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 

• กําหนดกลยุทธ์เพื�อกํากับ
การดแูลบริหารและจดัการ
ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับ
การบริหารจัดการและการ
ลงทุนของกองทรัสต์ ใ ห้
เป็นไปตามสญัญาก่อตั 3งท
รั ส ต์ แ ล ะ ห ลัก เ ก ณ ฑ์ ที�
เกี�ยวข้อง 

• ดูแลและป้องกันมิให้เกิด
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ร ะ ห ว่ า ง
กองทรัสต์กบับคุคลที�อาจมี
ความขดัแย้ง 

• จัดโครงสร้างองค์กรและ
แนวทางการดําเนินการเพื�อ
รักษาประโยชน์ที�ดีที�สดุของ
ก อ ง ท รั ส ต์ แ ล ะ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวมเมื�อ
เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ขึ 3น 

• ดแูลให้บคุลากรที�เกี�ยวข้อง

• กําหนดแผนงานและกล
ยุทธ์ และดําเนินงานเพื�อ
จัดหาผลประโยชน์รวมถึง
การดแูลบริหารกองทรัสต์ 

• ว า ง แ ผ น คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ
พิ จ า ร ณ า ว า ง แ ผ น ก า ร
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์รวมถึงการ
ลงทนุในทรัพย์สนิอื�น 

• จัด ใ ห้ มี กา รดํ า เ นิ นก า ร
ตรวจสอบหรือสอบทาน
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที�
กองทรัสต์จะลงทนุ 

• ดํ า เ นิ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู้
ป ร ะ เ มิ น มู ล ค่ า
อสงัหาริมทรัพย์ 

• วางแผนกลยุท ธ์ ในการ
จัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ 

• วางแผนการตลาดและ

• จดัทําและเปิดเผยข้อมลูต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และคู่สญัญา 
ตามที� กําหนดในสัญญา
ก่ อ ตั 3ง ท รั ส ต์  ก ฎ ห ม า ย 
ประกาศที�เกี�ยวข้อง หรือ
สัญญาต่างๆ เช่น การจัด
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
การจดัทํารายงานประจําปี
และแบบแสดงรายการ
ข้ อ มู ล ป ร ะ จํ า ปี ข อ ง
กองทรัสต์ รวมทั 3ง ข้อมูล
เกี�ยวกบัผู้จดัการกองทรัสต์
และกองทรัสต์ 

• ติ ด ต่ อ แ ล ะ ดู แ ล ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต 

• ค ว บ คุ ม ติ ด ต า ม
ประสานงานและดแูลงานที�
ไ ด้ มี ก า ร ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
จดัทําและดําเนินการโดยผู้
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ฝ่ายกํากบัตรวจสอบบริหารและ
จดัการความเสี�ยง 

ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และ
สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 

กับ ก าร ดํ า เ นิ น ก าร ข อ ง
ก อ ง ท รั ส ต์ เ ป็ น ผู้ ที� มี
คุณสมบัติเหมาะสมตาม
ลักษณะงานที�ปฏิบัติและ
ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

• ประเมินผลงานและการ
ปฏิบตัิงานของบคุลากร 

• ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์ว่า เป็นไป
ตามสัญญาก่อตั 3ง ทรัสต์ 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง
หรือไม่ เพื�อทําให้มั�นใจว่า
ก อ ง ท รั ส ต์ แ ล ะ บุค ค ล ที�
เกี�ยวข้องทราบถึงกฎหมาย
และกฎระเ บียบที�มีการ
แก้ไขเปลี�ยนแปลง 

• การพิจารณาและอนุมัติ
รายจ่ายพิเศษหรือรายจ่าย
นอกงบประมาณลงทนุของ
กองทรัสต์ 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ 

• กําหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
เพื�อสร้างผลตอบแทนได้
ตามเป้า 

• จดัการบริหารความเสี�ยงที�
เกี�ยวข้องกบัการ 

• จัดทําประมาณการรายได้
แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
กองทรัสต์ 

• ดูแลเกี�ยวกับนโยบายและ
การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ 
(ถ้ามี) 

• ควบคมุดแูลและตรวจสอบ
การทํางานของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

• ดูแลการใช้ประโยชน์ การ
รักษาความสะอาดและ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย จ า ก
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

• ดแูลผู้ เช่าและผู้ใช้บริการ 

• ดแูลการจัดเก็บค่าเช่าและ
ค่าบริการพื 3นที�ให้มีความ
ครบถ้วนและถกูต้อง 

• ดูแลจัดการค่าใช้จ่ายของ
ก อ ง ท รั ส ต์ ใ ห้ มี
ประสทิธิภาพ 

• ดูแ ล จัด ห า บุค ล าก ร ที� มี
ความรู้ความสามารถและ

ให้บริการภายนอก (งานที�มี
การ Outsource) เช่น การ
จัดเตรียมเอกสารงานด้าน
น า ย ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์และการจ่าย
ผลประโยชน์ เป็นต้น 

• การรับข้อร้องเรียนและการ
ดําเนินการกบัข้อพิพาท 

• การควบคมุดแูลทรัพย์สนิ 

• การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร
แ ล ะ ห ลัก ฐ า น เ กี� ย ว กั บ
กองทรัสต์ 

• ง า น ส นั บ ส นุ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น  เ ช่ น  ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น บุค ค ล  ก า ร
จัด ก า ร ด้ า น เ ท ค โน โล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ก า ร
บริหารงานทั�วไป การจดัซื 3อ
จดัจ้าง 
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ฝ่ายกํากบัตรวจสอบบริหารและ
จดัการความเสี�ยง 

ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และ
สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 

ความเชี�ยวชาญเพิ�มเติม 

• จัดอบรมและพัฒนาองค์
ความรู้ของบุคลากรเพื�อ
การบริหารจดัการกองทรัสต์
ให้มีประสทิธิภาพยิ�งขึ 3น 

9.4.2. จาํแนกตามระบบงานของผู้จัดการกองทรัสต์ 

เพื�อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื�อให้ 
บริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จึงได้จัดให้มี
ระบบงานตามข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องซึ�งประกอบด้วย 

(1) ระบบการบริหารจดัการความเสี�ยงเกี�ยวกบัการลงทนุของกองทรัสต์ 

(2) ระบบป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(3) ระบบการติดตามดแูลให้บคุลากรมีความรู้ความสามารถและสามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

(4) ระบบรองรับการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ 

(5) ระบบการปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ และ 

(6) ระบบการควบคมุภายในและดําเนินงานเกี�ยวกบัข้อร้องเรียนและข้อพิพาท 

โดยในแตล่ะระบบจะมีระบบงานยอ่ย ดงัมีรายละเอียดดงัตารางดงัตอ่ไปนี 3 

ฝ่ายกํากบัตรวจสอบบริหารและ
จดัการความเสี�ยง 

ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และ
สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 

• ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของ กรรมการ ผู้ บริหาร
และพนกังานของผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

• ระบบการพิจารณาและ
อนุมัติรายจ่ายพิเศษหรือ
รายจ่ายนอกงบประมาณ 

• ร ะ บ บ แ ล ะ ขั 3น ต อ น ก า ร
พิ จ า ร ณ า แ ล ะ คัด เ ลื อ ก
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• ร ะ บ บ แ ล ะ ขั 3น ต อ น ก า ร
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ จัดการ
กองทรัส ต์และผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

• ระบบการควบคุมดูแล
ทรัพย์สนิ 

• ร ะ บ บ ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ
เปิดเผยข้อมูลเ กี� ยวกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และ
กอ ง ท รั ส ต์ต า ม สัญ ญ า
ต่ า ง ๆ  แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที�
เกี�ยวข้อง 
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ฝ่ายกํากบัตรวจสอบบริหารและ
จดัการความเสี�ยง 

ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และ
สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 

• ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
จัดเก็บรายได้ค่าเช่าและ
ค่ า บ ริ ก า ร โด ย ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหาริมทรัพย์ 

• ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินค่าใช้จ่ายที�เ รียก
เ ก็ บจ าก กอ งท รัส ต์ โด ย
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• ร ะ บ บ ก า ร จั ด ทํ า
งบประมาณรายรับและ
รายจ่ายของกองทรัสต์ 

• ระบบการควบคมุและดแูล
งานที�ได้มีการมอบหมาย
ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย ผู้
ใ ห้ บ ริ ก า ร ภ า ย น อ ก 
(Outsourcing) 

• ระบบการจดัซื 3อจดัจ้าง 

• ระบบการจัดเ ก็บข้อมูล
เ อ ก ส า ร แ ล ะ ห ลัก ฐ า น
เกี�ยวกบักองทรัสต์ 

• ระบบการรับข้อร้องเรียน
และการดําเนินการกับข้อ
พิพาท • ระบบและขั 3นตอนการพิจารณาและคัดเลือกการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ 

• ระบบและขั 3นตอนการสอบทานรายงานการประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ (Appraisal Report) 

• ระบบการติดตามวิเคราะห์ และประเมินความเสี�ยงเกี�ยวกบัการลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• การให้ความร่วมมือแก่ทรัสตี 

• ระบบในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
o การเปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 
o การทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์และบคุคลที�เกี�ยวข้องของกองทรัสต์ 
o การติดตามประเด็นเกี�ยวกบัการแขง่ขนัทางธุรกิจ 
o การติดตามประเด็นเกี�ยวกบัความเป็นอิสระในการทําหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
o การเปิดเผยสว่นได้เสยีหรือการได้รับประโยชน์จากบริษัท/บคุคลที�เป็นคูค้่ากบักองทรัสต์ 

• ระบบและขั 3นตอนการพิจารณาและคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• ระบบและขั 3นตอนการพิจารณา คดัเลือกและว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญด้านต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการ
บริหารจดัการกองทรัสต์ 

• ระบบควบคมุการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

• ระบบและขั 3นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

• ระบบควบคุมการปฏิบัติหน้าที�ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามข้อกําหนดในสญัญาแต่งตั 3ง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• ระบบการควบคมุการรับชําระรายได้และการชําระคา่ใช้จ่าย 
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9.5 หน้าที�และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ มีหน้าที�และความรับผิดชอบหลกัในการดแูลจดัการกองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการ
ลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์และควบคมุการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์จะปฏิบตัิหน้าที�ภายใต้การกํากบัดแูลของทรัสตีโดยมีหน้าที�และความรับผิดชอบดงันี 3 

9.5.1. หน้าที�โดยทั�วไป 

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที�ในฐานะที�เป็นผู้ ที�มีวิชาชีพซึ�งได้รับความไว้วางใจด้วย
ความระมดัระวงัซื�อสตัย์สจุริต เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม และเป็นไป
ตามสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 3งผู้จดัการกองทรัสต์ กฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนข้อ
ผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมในเอกสารที�เปิดเผย เพื�อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้
ลงทนุและมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี 3 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องไม่กระทําการใดๆ อนั
เป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ลงทนุโดยรวม 

(2) ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจการเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) มีเงินทนุที�เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอนัอาจเกิดขึ 3นจากการ
ปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งตอ่เนื�อง 

(ข) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมลูที�มีความสําคญัและเกี�ยวข้องอย่างเพียงพอใน
การตดัสินใจลงทุนของผู้ ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื�อสารได้อย่างชัดเจนไม่
บิดเบือนและไมทํ่าให้สาํคญัผิด 

(ค) ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที�ผู้ จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่
เหมาะสมเพื�อตนเองหรือทําให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อผลประโยชน์
โดยรวมของกองทรัสต์ 

(ง) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวงัไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และใน
กรณีที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ 3นต้องดําเนินการให้มั�นใจได้ว่าผู้ลงทนุ
ได้รับการปฏิบตัิที�เป็นธรรมและเหมาะสม 

อนึ�ง เพื�อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการ
กองทรัสต์อนัอาจเกิดขึ 3นในการปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญาแต่งตั 3งผู้จดัการกองทรัสต์ 
ผู้จดัการกองทรัสต์ตกลงที�จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ต้องไม่มีผลประโยชน์อื�นที�อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที�ดีที�สุดของ
กองทรัสต์ และหากมีกรณีที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
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ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที�จะทําให้เชื�อมั�นได้ว่า การบริหารจดัการ
กองทรัสต์จะเป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดี ที�สุดของกองทรัสต์และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(2) ในกรณีที�ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดการกองทรัสต์อื�นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลกั
ของกองทรัสต์ที�ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องไม่เป็นประเภท
เดียวกนักบัทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์อื�นนั 3น 

(จ) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ พ.ร.บ.ทรัสต์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องกับการ
ดําเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพที�กําหนดโดยสมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์หรือองค์กรที�เกี�ยวข้อง
กบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนโุลม และไม่สนบัสนนุ สั�งการ 
หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนด
ดงักลา่ว 

(ฉ) ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที�ของทรัสตีหรือ
สํานกังาน ก.ล.ต. ซึ�งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที�อาจสง่ผลกระทบต่อการบริหาร
จดัการกองทรัสต์อยา่งมีนยัสาํคญัหรือข้อมลูอื�นที�ควรแจ้งให้ทราบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�ง ให้รวมถึงหน้าที�ดงัตอ่ไปนี 3 

(1) จดัทําและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ในการบริหารจดัการ 
การควบคมุภายใน และการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบักองทรัสต์ โดยเมื�อทรัส
ตีประสงค์จะตรวจสอบการจัดการในเรื�องใด ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องให้
ความร่วมมือในการนําส่งข้อมูลและเอกสารหลกัฐาน รวมทั 3งให้เข้าไป
ตรวจสอบในสถานที�ตั 3งของอสงัหาริมทรัพย์ตามที�ทรัสตีร้องขอเพื�อให้ทรัส
ตีสามารถตรวจสอบให้เป็นที�มั�นใจได้ว่าผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิฝ่า
ฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดแหง่สญัญาก่อตั 3งทรัสต์หรือไมรั่กษาประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) ในช่วงระยะเวลาก่อนการจัดตั 3งทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ต้อง
จัดส่งข้อมูลและเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการจัดโครงสร้างของกองทรัสต์ 
วิธีการปล่อยเช่า การจัดหาและการจัดเก็บรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�
สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สญัญาว่าจ้างระหว่างกองทรัสต์และ
บริษัท หรือบคุคลต่างๆ เป็นต้นเพื�อให้ทรัสตีนํามาวางแผนปฏิบตัิงานใน
การกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการการควบคุมภายในและ
การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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(3) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดที�อาจเกิดขึ 3น
จากการดําเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของตนตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตั 3งผู้จดัการกองทรัสต์ในวงเงินที�
เพียงพอและเหมาะสม 

(4) ในการทําธุรกรรมเกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื�อกองทรัสต์ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ดํ า เ นิ น ก า ร เ พื� อ ใ ห้ มั� น ใ จ ไ ด้ ว่ า ก า ร จํ า ห น่ า ย จ่ า ย โ อ น
อสังหา ริมทรัพย์หรือการเ ข้า ทําสัญญาที� เ กี� ยว เ นื� องกับ
อสงัหาริมทรัพย์เพื�อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้
บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(ข) ดําเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์นั 3นๆ ก่อนรับเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ
ก่อนลงทุนเพิ�มเติมในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื�อ
กองทรัสต์แล้วแตก่รณี 

(2) วิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้และการตรวจสอบและ
สอบทาน (การทํา Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ตาม
หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทนุและทรัสต์
ที�ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดตลอดจนการประเมิน
ความเสี�ย ง ด้านต่า งๆ ที� อาจเ กิดจากการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์นั 3นๆ พร้อมทั 3งจดัให้มีแนวทางการบริหาร
ความเสี�ยงด้วยทั 3งนี 3ความเสี�ยงดังกล่าว ให้หมายความ
รวมถึงความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับการพฒันาหรือก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการ
ก่อสร้างล่าช้าและการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ได้ 

(5) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�กําหนด
ในสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ 
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(6) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�ในการดําเนินการเพิ�มทนุของกองทรัสต์และลด
ทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ตามเหตแุละกระบวนการที�กําหนดในสญัญา
ก่อตั 3งทรัสต์ 

(7) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผู้ จัดการกองทรัสต์ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์
ดําเนินการและให้ความร่วมมือตามที�จําเป็นเพื�อให้การส่งมอบงานแก่
บคุคลที�จะเข้ามาปฏิบตัิหน้าที�แทนสาํเร็จลลุว่งไป 

(8) ในกรณีที�มีการแต่งตั 3งที�ปรึกษาเพื�อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี�ยวกับ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้ผู้จัดการ
กองทรัสต์ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ดําเนินการให้ที�ปรึกษาแจ้งการมีสว่นได้เสยีในเรื�องที�พิจารณา 

(ข) ไม่ให้ที�ปรึกษาผู้ ที�มีส่วนได้เสียในเรื� องที�พิจารณาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรื�องนั 3น 

(9) ผู้ จัดการกองทรัสต์ ต้องจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชีที�กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีและส่งงบ
การเงินดงักลา่วต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในสาม (3) เดือนนบัแต่วนัสิ 3น
รอบปีบัญชีโดยงบการเงินที�จัดทํานั 3นต้องมีการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผู้สอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(10) จัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ซึ�งรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 
และมาตรา 57 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ตลอดจนข้อมลูอื�นใดตามที�กําหนด
ในสญัญาก่อตั 3งทรัสต์และสญัญาแตง่ตั 3งผู้จดัการกองทรัสต์ 

(11) จดัทําและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ต่อทรัสตี สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตามที� กําหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง และสัญญาก่อตั 3งทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการจัดส่ง
รายงานประจําปีของกองทรัสต์ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจําปี ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ นอกจากนี 3 ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�
ชี 3แจงจัดส่งเอกสารหรือหลกัฐานที�เกี�ยวข้องดําเนินการหรืองดเว้นการ
ดําเนินการตามที� สาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั�ง หรือร้องขอ 

(12) หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�อาจทําให้เกิดข้อสงสยัในความเป็นอิสระของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการพิจารณาคดัเลือกหรือซื 3อ
ขายอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนหลักทรัพย์และบริการอื�นใดให้แก่
กองทรัสต์ห้ามมิให้ผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการของ
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ผู้จัดการกองทรัสต์ และพนกังานของผู้จัดการกองทรัสต์ รับค่านายหน้า
หรือผลประโยชน์ตอบแทนที�ได้จากการให้บริการ (Soft Commission) 
หรือผลประโยชน์อื�นใดจากเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เดิมหรือ ผู้สนบัสนุน 
(Sponsor) ผู้ขายหลกัทรัพย์ ผู้ ให้บริการหรือบริษัทนายหน้า เป็นรายได้
หรือประโยชน์ของตนเอง 

(13) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�เปิดเผยสว่นได้เสยีหรือการได้รับประโยชน์ของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ และบุคคลที�เกี�ยวข้องของผู้ จัดการกองทรัสต์จาก
บริษัท หรือบคุคลที�เป็นคู่ค้ากบักองทรัสต์ ไว้ในหนงัสือชี 3ชวน แบบแสดง
รายการข้อมูล หนังสือเชิญประชุม เพื�อขออนุมตัิทํารายการต่างๆ และ
รายงานประจําปีของกองทรัสต์เพื�อผู้ ลงทุน และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ในการเข้าทํา
ธุรกรรมตา่งๆ เพื�อกองทรัสต์และความสมเหตสุมผลของธุรกรรมนั 3น 

ส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ที�ต้องพิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี 3 
ลกูหนี 3 ผู้คํ 3าประกนั หรือได้รับการคํ 3า ประกนั การถือหุ้นระหว่างกนั หรือมี
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้บริหารเป็นกลุม่เดียวกนั การให้หรือรับบริการการ
ซื 3อขายระหวา่งกนั และการออกคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ให้แก่กนั เป็นต้น 

9.5.2. หน้าที�ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

(1) เพื�อให้การดแูลและบริหารจดัการกองทรัสต์เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์
มีหน้าที�จัดให้มีระบบงานที�มีคุณภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่าง
ครบถ้วน 

(2) บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดแห่งสัญญาก่อตั 3งทรัสต์และดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(3) คดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที�จะให้กองทรัสต์ไปลงทุนด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง โดยต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมทั 3งเอกสารหลกัฐาน
เกี�ยวกบัการคดัเลือกการตรวจสอบและการตดัสินใจที�จะลงทนุหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สินใด
ทรัพย์สินหนึ�งให้แก่กองทรัสต์ไว้ด้วย ทั 3งนี 3 การคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) 
อสงัหาริมทรัพย์ที�จะให้กองทรัสต์ไปลงทนุให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในการ
จดัการกองทนุและทรัสต์ที�ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(4) ดําเนินการต่างๆ ให้มั�นใจได้ว่าได้จัดการด้านการเงินและมลูค่าเชิงเศรษฐกิจของทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์อยา่งมืออาชีพและเป็นไปเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เช่น 
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(ก) กําหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทนุและการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกบัข้อผกูพนัที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ 

(ข) กําหนดวงเงินกู้ยืมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์และควบคุม
ไมใ่ห้เกินที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ 

(ค) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที�ตรงกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของกองทรัสต์ 

(ง) บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 

(จ) พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

(ฉ) จดัให้มีการประกันภยัเพื�อคุ้มครองความเสียหายที�อาจเกิดขึ 3นกับอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์และประกันภัยสําหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงินที�
เพียงพอและเหมาะสมที�ทําให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนกลบัสภาพเดิมเพื�อให้
กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมและได้รับผลตอบแทนไม่น้อย
กวา่เดิม 

(ช) จัดให้มีการวางแผนการจัดสดัส่วนประเภทธุรกิจของผู้ เช่า (Tenant Mix) และ
ผู้ใช้บริการ 

(ซ) ควบคมุดแูลให้ผู้ เช่าและผู้ ใช้บริการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของสญัญาเช่าและสญัญา
ใช้บริการ 

(ฌ) ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที�ใช้บังคับกับอสังหาริมทรัพย์ที�
กองทรัสต์ได้ลงทนุ 

(ญ) จัดการและบริหารพื 3นที�ให้เช่า เช่น ควบคุมดูแลการปล่อยเช่าพื 3นที� การเจรจา
ตอ่รองกบัผู้ เช่าเกี�ยวกบัสญัญาเช่า การทบทวนอตัราหรือราคาปลอ่ยเช่า การบอก
เลกิหรือตอ่อายสุญัญาเช่า เป็นต้น 

(ฎ) ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดีตเพื�อกําหนดเงื�อนไขในการปล่อยเช่าและการ
ให้บริการ จดัทําสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการให้เหมาะสมและประเมินผลความ
ถกูต้องของการติดตามเรียกเก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเพื�อบนัทึกค่าเผื�อหนี 3สงสยัจะ
สญูหรือตดัหนี 3สญูหรือบนัทึกหนี 3สญูรับคืน (ในกรณีที�เรียกเก็บเงินได้ภายหลงัตดั
หนี 3สญู) 

(ฏ) จดัให้มีระบบดแูลรักษาความปลอดภยัของอาคารสิ�งปลกูสร้างที�กองทรัสต์ได้ลงทนุ 
เช่น ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบการติดต่อสื�อสาร และการจัดการเมื�อเกิดเหตุ
ฉกุเฉิน 
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(ฐ) กําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานในการบริหารบํารุงรักษาและปรับปรุง
อาคารสิ�งปลกูสร้างที�กองทรัสต์ได้ลงทนุ 

(5) ตรวจสอบให้มั�นใจว่ากองทรัสต์มีกรรมสิทธิzโดยถูกต้องในอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จะ
ลงทุนในกรรมสิทธิzหรือลงทุนในสิทธิการเช่า รวมทั 3งสญัญาต่างๆ ที�กองทรัสต์เข้าไปเป็น
คู่สญัญา มีการจดัทําโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีผลผกูพนัหรือสามารถใช้บงัคบัได้ตาม
เงื�อนไขที�กําหนดในสญัญาดงักลา่ว 

(6) จัดให้มีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทั 3งหมดที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี 3ชวน 
รายงานประจําปีของกองทรัสต์ งบการเงินและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของ
กองทรัสต์และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่างๆ ที�มีผลใช้บงัคบักับกองทรัสต์และทรัพย์สินที�
ลงทนุ โดยเก็บรักษาข้อมลูและเอกสารดงักลา่วให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
ภายในระยะเวลาอยา่งน้อยห้า (5) ปี นบัแตว่นัที�มีการจดัทําเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

(7) จดัทําและเผยแพร่งบการเงินรายงานประจําปีและข้อมลูอื�นใดเกี�ยวกบักองทรัสต์ให้ถกูต้อง
ครบถ้วน และเผยแพร่ภายในระยะเวลาที�กําหนดในกฎหมายสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ รวมทั 3ง
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

ทั 3งนี 3 ผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึง กรรมการและผู้บริหาร ซึ�งมีหน้าที�เกี�ยวข้องในการจดัทํา และ
เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเนื 3อหาข้อมูลที�ประกาศ หรือ
เผยแพร่ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทั�วไป โดยต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบที�ทําให้
มั�นใจได้วา่ข้อมลูที�เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูหนงัสือชี 3ชวน หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ เอกสารโฆษณาประกาศตีพิมพ์ หรือเอกสารเผยแพร่อื�นใดได้รับการตรวจสอบวา่
มีความถกูต้องครบถ้วน ไมข่าดข้อมลูสาํคญั และได้ให้ข้อมลูที�เพียงพอตอ่การตดัสนิใจลงทนุ
แล้วรวมทั 3งเป็นไปตามกฎหมายประกาศและข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องแล้ว 

(8) ดแูลให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับข้อมลูที�ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอก่อนที�จะใช้สิทธิออกเสียง
ในการอนุมตัิเรื�องต่างๆ รวมทั 3งได้รับข้อมูลนั 3นล่วงหน้าตามระยะเวลาที�กําหนดในสญัญา
ก่อตั 3งทรัสต์และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ 

(9) ควบคมุดแูลให้กองทรัสต์ปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบตัิที�ออกโดยหนว่ยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรกํากับดูแลอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ รวมทั 3ง
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

(10) จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกําไรสทุธิที�
ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ซึ�งหมายความรวมถึงกําไรสุทธิที�อ้างอิงสถานะเงินสดของ
กองทรัสต์ (ซึ�งสามารถหกัการชําระคืนเงินต้นจากการกู้ยืม และภาระผูกพนัอื�นที�ถึงกําหนด
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ชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ามี)) โดยจะจ่ายภายในเก้าสิบ (90) วนันบัแต่วนัสิ 3นรอบ
ปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั 3นแล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี 
ในกรณีที�กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

9.5.3. หน้าที�จากการมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(Property Manager) 

ในกรณีที�ผู้ จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายงานบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�คดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ด้วยความรอบคอบระมดัระวังรวมทั 3งกํากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ เพื�อให้ได้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที�มีคุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจดัการ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที�ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ดงักล่าว เพื�อให้การปฏิบตัิหน้าที�และความรับผิดชอบเป็นไปตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ 
สญัญานี 3 พระราชบญัญตัิทรัสต์ ตลอดจนประกาศต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อรักษาประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ลงทนุโดยทั�วไป โดยต้องดําเนินการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 3 

(1) การคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

การแตง่ตั 3งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์เข้าไป
ลงทนุ เช่น การบริหารงานประจําวนับนอสงัหาริมทรัพย์นั 3น ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจัดให้มี
การดําเนินการอยา่งน้อยในเรื�องตอ่ไปนี 3 

(ก) มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ชื�อเสียงและผลงานในอดีตของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ในเรื�องความสามารถในการจดัหาผู้ เชา่ ผู้ใช้บริการ การติดตามหนี 3  
ระบบการบริหารจัดการพื 3นที�ให้เช่า การดูแลให้บริการแก่ผู้ เช่า ระบบควบคุม
ภายใน เพื�อป้องกันการรั�วไหลของรายได้ และควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้รัดกุม 
เป็นต้น อนึ�ง ระบบควบคมุภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกบัแนว
ปฏิบัติในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที�ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ�งสํานักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ข) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราคา่ตอบแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

(ค) จดัให้มีกลไกที�ทําให้กองทรัสต์สามารถปรับเปลี�ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ใน
กรณีที�ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิตามเงื�อนไขหรือมีผลการบริหารจดัการไม่
เป็นที�นา่พอใจ 

(ง) จัดให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โดยสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจว่าระบบควบคมุภายในยงัคงมี
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ประสิทธิผลและสามารถป้องกันการทุจริตหรือทําให้ตรวจพบการทุจริตหรือการ
ปฏิบตัิที�ไม่เป็นไปตามระบบได้โดยง่าย เช่น กําหนดให้ผู้สอบบญัชีของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ต้องประเมินระบบการควบคมุภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ในระหว่างการสอบบัญชีและให้รายงานจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการ
ควบคมุภายในให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบ เป็นต้น 

ทั 3ง นี 3 ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณากําหนดในสัญญาแต่งตั 3งผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ให้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ 3นกับผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ อนัเนื�องจากความประมาทเลนิเลอ่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในระบบ
การควบคมุการปฏิบตัิงาน 

(จ) ในกรณีที�ผู้จัดการกองทรัสต์พบว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระทําการหรือละเว้น
การกระทําการอนัเป็นเหตใุห้ขาดความน่าเชื�อถือในการปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญา
แต่งตั 3งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดําเนินการบอกเลิกสญัญา
แต่งตั 3งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายนั 3น เพื�อที�ผู้จดัการกองทรัสต์จะสามารถเข้าไป
ดําเนินงานแทนหรือคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหมเ่พื�อทดแทนรายเดิม 

(2) การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�กํากบัดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์เพื�อรักษาประโยชน์ที�ดีที�สุดของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้
ดําเนินการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดทําและพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจําปีของ
กองทรัสต์ ซึ�งแสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายที�เกิดขึ 3นคอ่นข้างแน่นอนใน
แต่ละเดือน เพื�อหลีกเลี�ยงรายจ่ายที�ไม่พึงประสงค์ และต้องกําหนดเป้าหมายของ
ผู้บริหารอสงัริมทรัพย์ในการจดัหารายได้แต่ละเดือนและแต่ละปี ควบคุมดูแลให้
รายรับและรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที�วางไว้ข้างต้น 

(ข) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องกํากับดูแลและติดตามให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารจดัการกองทรัสต์
ของผู้จดัการกองทรัสต์ เพื�อให้สามารถเพิ�มการจดัหารายได้และลดความเสี�ยงจาก
ความผันผวนของรายได้ค่า เช่าใ ห้แก่กองทรัสต์  และควบคุมให้ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการให้เป็นไปตามกลยทุธ์ที�วางไว้ 

(ค) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องกําหนดนโยบายและรูปแบบขั 3นตอนการปฏิบตัิงานในการ
จัดหาผู้ เช่าใหม่ของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมทั 3งพิจารณาหรือทบทวนแนว
ทางการคดัเลอืกผู้ เช่าและผู้ใช้บริการรายใหญ่ หรือวางแผนการจดัสดัสว่นประเภท
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ธุรกิจของผู้ เช่า (Tenant Mix) และต้องกํากับดูแลและติดตามให้ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดงักล่าว เพื�อจํากดัและควบคุม
ความเสี�ยงหรือความผนัผวนของรายได้คา่เช่าในแตล่ะปี 

(ง) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องทบทวนหรือพิจารณากําหนดนโยบายคา่เช่า เพื�อให้อตัราค่า
เช่าเป็นไปในอัตราที�เหมาะสมตามสภาวะตลาดให้เช่าและให้บริการในขณะนั 3น 
รวมทั 3งต้องกํากบัดแูลและติดตามให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายดงักลา่ว 

(จ) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคารของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื�อ
ประเมินความเหมาะสมของการซอ่มแซมหรือการเปลี�ยนทดแทน เพื�อให้มั�นใจได้ว่า
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วไมส่ญูเปลา่และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กองทรัสต์โดยแท้จริง 

(ฉ) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุเกี�ยวกบัการ
จดัซื 3อจดัจ้างของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อให้กองทรัสต์ได้รับสนิค้าหรือบริการที�
คุ้มค่ากับเงินที�จ่ายไป ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความ
จําเป็น และต้องอยูภ่ายในกรอบที�สญัญาก่อตั 3งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูและ
หนงัสอืชี 3ชวนกําหนดให้เรียกเก็บได้ 

(ช) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องกําหนดให้ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที�ติดตามและ 
ควบคุมดูแลให้ผู้ เช่าและผู้ ใช้บริการจ่ายชําระค่าภาษีต่างๆ ให้ถูกต้องตามที�
กฎหมายกําหนด 

(ซ) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์รวมทั 3งสุ่มตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

(ฌ) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบควบคุมภายใน 
(Internal Control) ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งสมํ�าเสมอ 

(ญ) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องประชมุหารือร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งสมํ�าเสมอ 
เพื�อประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ และหาแนวทางที�เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหาที�เกิดขึ 3นในการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

9.6 กระบวนการและปัจจัยที�ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

ในอนาคต หากกองทรัสต์จะมีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติมและมีการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว บริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการ
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กองทรัสต์จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 3ง 
ทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 3 

9.6.1. การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทางตรง 

(1) เป็นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพื�อได้มาซึ�งกรรมสิทธิzหรือสิทธิครอบครอง ทั 3งนี 3 ในกรณีที�
เป็นการได้มาซึ�งสทิธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) เป็นการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ที�มีการออก น.ส.3 ก. 

(ข) เป็นการได้มาซึ�งสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที�มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิz

หรือสทิธิครอบครองประเภท น.ส.3 ก. 

(2) อสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่ทรัพยสทิธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่ผู้จดัการ
กองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ การอยูภ่ายใต้บงัคบั
แห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั 3นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่วอย่างมีนยัสําคญั และเงื�อนไขการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์นั 3นยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(3) การทําสญัญาเพื�อให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผกูพนัใดๆ ที�อาจมีผล
ให้กองทรัสต์ไมส่ามารถจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม (ในขณะที�มีการจําหน่าย) 
เช่น ข้อตกลงที�ให้สิทธิแก่คู่สญัญาในการซื 3ออสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบคุคลอื�น
โดยมีการกําหนดราคาไว้แนน่อนลว่งหน้าเป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าที�มากกว่า
หน้าที�ปกติที�ผู้ เช่าพงึมีเมื�อสญัญาเช่าสิ 3นสดุลง 

(4) อสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องพร้อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของมลูค่าหน่วยทรัสต์ที�ขออนญุาตเสนอขายเพิ�มเติม รวมทั 3งจํานวน
เงินกู้ยืม (ถ้ามี)  

ทั 3งนี 3 กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการที�ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จได้โดยมลูค่าของเงินลงทนุที�จะ
ทําให้ได้มา และใช้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื�อนําไปจดัหาประโยชน์ต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบ (10) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) 
และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื�อการพฒันาดงักลา่ว โดยไม่กระทบกบั
ความอยูร่อดของกองทรัสต์ด้วย 
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(5) อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุต้องผา่นการประเมินมลูคา่ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 3  

(ก) เป็นการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที�มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไป
เพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุเป็นเวลาไม่เกินหก (6) 
เดือนก่อนวนัยื�นคําขอโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอยา่งน้อยสอง (2) รายและ 

(ข) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม (ก) ต้องเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที�ได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(6) อสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องมีมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ห้าร้อย (500) ล้านบาท ทั 3งนี 3 ในกรณีที�
จํานวนเงินที�จะได้จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้อยกว่ามูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ที�ประสงค์จะลงทนุ บริษัทฯ ต้องแสดงได้วา่มีแหลง่เงินทนุอื�นเพียงพอที�จะทํา
ให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

(7) ในกรณีที�จะลงทุนเพื�อให้ได้มาซึ�งสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือ เช่า
อาคาร หรือโรงเรือน หรือสิ�งปลกูสร้างที�ผู้ให้เช่ามิได้เป็นเจ้าของกรรมสทิธิzตามโฉนดที�ดินหรือ
ผู้มีสทิธิครอบครองตามหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีบริษัท
ประกนัภยัเป็นผู้ รับประกนัความเสียหายที�อาจเกิดขึ 3นจากการบอกเลิกสญัญาของเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองดงักล่าว หากผู้จัดการกองทรัสต์มิได้จัดให้มีการ
รับประกนัความเสยีหายเพื�อป้องกนัความเสียหายเช่นว่า ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการ
เปิดเผยความเสี�ยงให้แก่ผู้ลงทนุทราบ โดยระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูถึงผลกระทบที�
อาจเกิดขึ 3นกับผลประกอบการของกองทรัสต์หากเจ้าของกรรมสิทธิzตามโฉนดที�ดินหรือผู้มี
สทิธิครอบครองตามหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์บอกเลกิสญัญา 

(8) ในกรณีที�กองทรัสต์ได้มาซึ�งกรรมสิทธิzในอสงัหาริมทรัพย์ และผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ต้องกําหนดค่าเช่าที�เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที�เป็นธรรมเนียมทางค้า
ปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัคูค้่าทั�วไปที�เป็นบคุคลภายนอก 

9.6.2. การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทางอ้อม 

(1) จะต้องถือหุ้นในบริษัทที�จัดตั 3งขึ 3นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อดําเนินการในลกัษณะเดียวกันกับ
กองทรัสต์ ไมน้่อยกวา่ร้อยละเก้าสบิเก้า (99) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั 3งหมดและไม่
น้อยกวา่ร้อยละเก้าสบิเก้า (99) ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั 3งหมดของบริษัทนั 3น 

(2) แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที�จะทําให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและ
ควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสัญญาก่อตั 3งทรัสต์ และ
หลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดในทํานองเดียวกบักรณีลงทนุในทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์โดยทางตรง 
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9.6.3. วิธีการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์เพิ�มเติมของกองทรัสต์ 

นอกจากนี 3 วิธีการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์เพิ�มเติมของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 3ด้วย 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3 ก่อนการได้มาซึ�งทรัพย์สนิหลกัแตล่ะครั 3ง 

(ก) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทํา Due Diligence) ข้อมูลและสญัญาต่างๆ ที�
เกี�ยวข้องกบั ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) เช่นข้อมลูด้านการเงินและกฎหมาย
สภาพของอสงัหาริมทรัพย์ที�จะลงทนุและความสามารถของกองทรัสต์ในการได้มา
และถือครองอสังหา ริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศนั 3นๆ  ในกรณีที�
อสงัหาริมทรัพย์ที�จะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ เป็นต้น เพื�อประกอบการตดัสินใจ
ลงทนุและการเปิดเผยข้อมลูที�ถูกต้อง โดยในกรณีที�เจ้าของผู้ ให้เช่าหรือผู้ โอนสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะจดัให้มีที�ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ข้อมลู
ดงักลา่วด้วย 

(ข) ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัอยา่งน้อยตามข้อกําหนดดงันี 3 

(1) ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที�ได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวกบัการให้ความ
เห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและผู้ประเมินหลกั 

(2) การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทําโดยผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินราย
เดียวกนัติดตอ่กนัเกินสอง (2) ครั 3ง 

(3) ต้องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที�มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและ
เป็นไปเพื�อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ลงทุน ใน
กรณีดงัตอ่ไปนี 3 

• เมื�อกองทรัสต์จะได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลัก โดยให้
ประเมินลว่งหน้าได้เป็นเวลาไมเ่กินหนึ�ง (1) ปี 

• เมื�อครบกําหนดสอง (2) ปีนับแต่วันที�มีการประเมินมูลค่าเต็ม
รูปแบบครั 3งลา่สดุ 

• เมื�อปรากฏเหตกุารณ์ หรือการเปลี�ยนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบ
ต่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุนอย่างมี
นยัสาํคญั 
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• เมื�อทรัสตี หรือผู้สอบบญัชีร้องขอ 

(4) มีการสอบทานการประเมินมลูค่าทกุหนึ�ง (1) ปีนบัแต่วนัที�มีการประเมิน
มลูคา่เต็มรูปแบบครั 3งลา่สดุ 

(ค) ในกรณีที�กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที�เป็นการ
เช่าช่วง จะจดัให้มีมาตรการป้องกนัความเสี�ยงหรือการเยียวยาความเสยีหายที�อาจ
เกิดขึ 3นจากการผิดสญัญาเช่าหรือการไมส่ามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า 

(2) การได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัเพิ�มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกั จะต้องสาระของ
รายการและระบบในการอนุมตัิ รวมทั 3งกระบวนการของความเห็นชอบจากทรัสตีหรือมติที�
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องและเป็นไปตามสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 

9.7 ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ มีนโยบายในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ ทั 3งนี 3 เพื�อติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ บริษัทฯ ได้จัดตั 3งฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายกํากับ
ตรวจสอบบริหารและจดัการความเสี�ยง ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ และฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และสนบัสนนุ
การปฏิบตัิงาน  และมีระบบงานต่างๆ เช่น ระบบการบริหารจดัการความเสี�ยงเกี�ยวกบัการลงทนุของกองทรัสต์ 
ระบบป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และระบบการติดตามดูแลให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ เป็นต้น  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในสว่นที� 2 ข้อ 9.4 การแบ่งฝ่ายงาน
และหน้าที�ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายงานในผู้จดัการกองทรัสต์ 

9.8 ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตั 3งผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการ
ปฏิบตัิหน้าที�ในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ในอตัราไมเ่กินร้อยละศนูย์จุดเจ็ดห้า (0.75) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
(NAV) ของกองทรัสต์ตอ่ปี ณ วนัทําการสดุท้ายของเดือนก่อนหน้าที�จะมีการชําระคา่ตอบแทนซึ�งได้กําหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตั 3งผู้จดัการกองทรัสต์ นอกจากนี 3 ผู้จดัการกองทรัสต์ยงัสามารถได้รับค่าธรรมเนียมอื�นในการบริหาร
และจดัการทรัพย์สนิตามรายละเอียดในสว่นที� 2 ข้อ 11 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

9.9 วิธีการและเงื�อนไขในการเปลี�ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต์ 

9.9.1. เหตุในการเปลี�ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ 

เหตใุนการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี 3 อยา่งไรก็ดี การเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์
โดยชอบไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้จดัการกองทรัสต์เกิดสทิธิเรียกร้องตอ่ทรัสตีเพื�อความเสยีหายใดๆ 
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(1) ผู้ จัดการกองทรัสต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั 3งทรัสต์หรือสญัญา
แตง่ตั 3งผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการทํา หน้าที�ตามหลกัเกณฑ์ที�กํา หนดไว้ในสญัญา
ก่อตั 3งทรัสต์หรือสญัญาแตง่ตั 3งผู้จดัการกองทรัสต์ 

(3) สํานักงาน ก.ล.ต. สั�งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์หรือสั�งพกัการ
ปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่าเก้าสิบ (90) วนั ทั 3งนี 3 ตามประกาศ สช. 
29/2555 

(4) ผู้จดัการกองทรัสต์สิ 3นสภาพนิติบคุคลหรือชําระบญัชีหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคําสั�ง
พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไมก็่ตาม 

9.9.2. การถอดถอนจากการทาํหน้าที� 

(1) เมื�อปรากฏว่าผู้ จัดการกองทรัสต์มิได้บริหารจัดการกองทรัสต์ตามหน้าที�ให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ และสญัญาแตง่ตั 3งผู้จดัการกองทรัสต์ พ.ร.บ. 
ทรัสต์ หรือประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือประกาศที�เกี�ยวข้องอื�นใด และการไม่ปฏิบตัิ
หน้าที�นั 3น ทรัสตีเห็นวา่เป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่กองทรัสต์ 
และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนั 3นได้ภายในระยะเวลาอนั
สมควร 

(2) ปรากฏข้อเท็จจริงตอ่ทรัสตีวา่ผู้จดัการกองทรัสต์มีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 
1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่
ปฏิบตัิตามคําสั�งของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตามคําสั�งแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน
ระยะเวลาที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

(3) ปรากฏข้อเท็จจริงวา่การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. สิ 3นสดุ
ลง และผู้จดัการกองทรัสต์ไมไ่ด้รับการตอ่อายกุารให้ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

การถอดถอนจากการทําหน้าที�ผู้ จัดการกองทรัสต์ ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการที�จะได้รับชดใช้
คา่เสยีหายคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อนัเกิดขึ 3นจากการที�ผู้จดัการกองทรัสต์ผิดสญัญา 

9.9.3. การลาออกและหน้าที�ภายหลังการลาออกของผู้จัดการกองทรัสต์ 

(1) การลาออกของผู้จดัการกองทรัสต์ 

หากผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์ที�จะลาออกให้แจ้งการลาออกเป็นหนงัสือให้ผู้ รับประโยชน์ 
และ ทรัสตีทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่หนึ�งร้อยยี�สบิ (120) วนัก่อนวนัที�กําหนดให้การลาออกมี
ผลใช้บังคับ ทั 3งนี 3 ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ รับประโยชน์และต่อทรัสตี และใน
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ระหว่างที�การลาออกยงัไม่มีผลใช้บังคับนั 3น ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความช่วยเหลือตาม
สมควรแก่ทรัสตีในการแต่งตั 3งบุคคลใหม่ซึ�งมีคุณสมบัติและได้รับความเห็นชอบจากสา
นกังาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์แทนที�ผู้ จดัการกองทรัสต์รายเดิม โดยในระหว่าง
ที�ทรัสตียงัไมส่ามารถแต่งตั 3งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ได้นั 3น ให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิม
ทําหน้าที�ต่อไปจนกว่าผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้าปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์ได้อยา่งสมบรูณ์ตามสญัญาก่อตั 3งกองทรัสต์ 

(2) หน้าที�ภายหลงัการลาออก 

ภายหลังจากที�ผู้ จัดการกองทรัสต์ยื�นหนังสือลาออกแล้วให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�
ดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ส่งมอบงานระบบงานรายชื�อลูกค้าบัญชีเอกสารและข้อมูลใดๆ ที�เกี�ยวกับการ
ปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูความลบัทางการค้าหรือไม่ก็
ตามให้แก่ทรัสตี และ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่ตลอดจนดําเนินการใดๆ ตาม
ที�ทรัสตีร้องขอตามสมควร เพื�อให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้าปฏิบัติ
หน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื�อง เพื�อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์
และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(ข) ไม่ดําเนินการหรือประกอบธุรกิจที�มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกบัหรือที�มีลกัษณะ
เป็นการแข่งขนักนักบัธุรกิจของกองทรัสต์เป็นระยะเวลาสอง (2) ปี อนึ�ง หน้าที�ใน
ข้อนี 3 ให้รวมถึงการไมช่กัชวนติดตอ่หรือดําเนินการใดๆ โดยมีวตัถปุระสงค์หรือเป็น
ผลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ที�ลาออกหรือผู้จดัการกองทรัสต์ในกรณีที�สญัญาก่อตั 3งท
รัสต์สิ 3นสดุลงมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกูค้าปัจจบุนัของกองทรัสต์ในลกัษณะที�
เป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของกองทรัสต์ 

(ค) เก็บรักษาความลบัทางการค้าของกองทรัสต์โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลแบบร่างบญัชี
รายชื�อลูกค้าและเอกสารอื�นใดที�มีสาระสําคัญเป็นความลับทางการค้าของ
กองทรัสต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากทรัสตีเสียก่อน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายหรือการเปิดเผยข้อมลูที�เป็นสาธารณะอยู่ในขณะที�มีการ
เปิดเผยหรือเผยแพร่ เว้นแต่เป็นกรณีที�ได้ระบไุว้ในสญัญาก่อตั 3งทรัสต์หรือจะได้รับ
อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อักษรจากทรัสตีหรือเป็นกรณีที�ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
หลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื�นใด หรือกฎ หรือระเบียบ 
หรือคําสั�งใดๆ ที�ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีที�ต้องปฏิบตัิตามคําสั�งของ
หนว่ยงานใดๆ ที�เกี�ยวข้อง 
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(ง) ดําเนินการอื�นใดตามสมควรเพื�อให้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที�ได้อยา่งตอ่เนื�องตามสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ 

9.9.4. วิธีการแต่งตั +งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ 

ให้ทรัสตีขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื�อแตง่ตั 3งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมภ่ายในหกสบิ (60) วนันบัแตว่นัที�
ปรากฏเหตุในการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์.และแต่งตั 3งบคุคลที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบ
ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันที�ได้รับมติ ทั 3งนี 3 ในกรณีที�ขอมติแล้วแต่ไม่ได้รับมติ ให้ทรัสตี
ดําเนินการแตง่ตั 3งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมไ่ด้เองโดยคํานงึถึงประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม 
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10. ทรัสตี 

10.1 ข้อมูลทั�วไป 

ชื�อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
สถานที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ เลขที� 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั 3น 32 ถนนสาทรใต้  
ประเภทธุรกิจ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุและทรัสตี 
โทรสาร 0-2686-6100 
Homepage 0-2670-0430 

10.2 สิทธิ หน้าที�และความรับผิดของทรัสตี 

ทรัสตีมีหน้าที�ในการจดัการกองทรัสต์ด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี�ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั $งด้วยความ
ชํานาญ โดยปฏิบัติต่อผู้ รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื�อประโยชน์สูงสุดของผู้ รับประโยชน์ และเป็นไปตาม
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง สญัญาก่อตั $งทรัสต์ วตัถปุระสงค์ในการจดัตั $งกองทรัสต์ มติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
และข้อผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 

อนึ�ง การปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นการกระทําการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่
วา่การกระทํานั $นจะเป็นไปเพื�อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้ อื�น เว้นแตเ่ป็นการเรียกค่าตอบแทนใน
การทําหน้าที�เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลกัษณะที�เป็นธรรมและได้เปิดเผย
ข้อมลูที�เกี�ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้
แสดงการคัดค้าน ทั $งนี $ การเปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศและหลกัเกณฑ์ที�
เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

หน้าที�ของทรัสตีตามที�ได้กําหนดไว้ในร่างสญัญาก่อตั $งทรัสต์ ได้แก่ 

• ติดตาม ดแูลและตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์บริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั $ง 
ทรัสต์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

• รายงานตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนดําเนินการแก้ไข ยบัยั $ง หรือเยียวยาความเสียหายที�เกิดขึ $น
แก่กองทรัสต์ตามที�เห็นสมควร กรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่กองทรัสต์ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญาและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

• เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครั $ง โดยหากต้องมีการขอมติที�ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ทรัสตีจะต้องตอบข้อซกัถาม และให้ความเห็นเกี�ยวกบัการดําเนินการวา่เป็นไปตามสญัญา
ก่อตั $งทรัสต์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม่ รวมทั $งทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการ
ดําเนินการดงักลา่วไมส่ามารถกระทําได้ หากไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตั $งทรัสต์หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
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• จดัการกองทรัสต์ตามความจําเป็นเพื�อป้องกนั ยบัยั $ง หรือจํากดัมิให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม กรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�
ได้รวมทั $งมีอํานาจในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่

• ให้ความเห็นของทรัสตีเกี�ยวกับการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จัดการกองทรัสต์ในรายงานประจําปีของ
กองทรัสต์ซึ�งผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จัดทํารายงานดงักล่าวเสนอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตี
จะต้องแสดงความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ว่า
เป็นอยา่งไรสอดคล้องกบัข้อกําหนดแหง่สญัญาก่อตั $งทรัสต์ รวมทั $งกฎหมาย ประกาศ และข้อกําหนด
อื�นๆ ที�เกี�ยวข้องหรือไม ่

ทั $งนี $ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกี�ยวกับขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของทรัสตีใน
สญัญาก่อตั $งทรัสต์ 

10.3 ค่าธรรมเนียมที�ได้รับจากการทาํหน้าที�เป็นทรัสต ี

เป็นไปตามที�กําหนดในสว่นที� 2 ข้อ 11. คา่ใช้จ่ายที�จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

10.4 สิทธิในการซื +อโครงการอสังหาริมทรัพย์สาํนักงานก่อนบุคคลอื�น 

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นส่วนหนึ�งโครงการอสงัหาริมทรัพย์สํานกังาน (Office Farm) ซึ�ง
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เป็นเจ้าของทรัพย์สินหลกักําลงัดําเนินการพฒันาอาคารสํานกังานเพิ�มเติมบนพื 3นที�
ด้านหลงัอาคาร โดยคาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 - 5 ปีข้างหน้าภายหลงัจากการจัดตั 3ง
กองทรัสต์ อาคารสาํนกังานใหมที่�กําลงัพฒันาเพิ�มเติมจะช่วยรองรับความต้องการของลกูค้าที�ขยายตวัเพิ�มมาก
ขึ 3น ซึ�งดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงในสญัญาตกลงกระทําการระหว่างทางดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นและ
กองทรัสต์ วา่หากทางดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นประสงค์จะโอนกรรมสิทธิzหรือให้สิทธิการเช่าในโครงการขยาย
ดงักลา่ว ให้แก่บคุคลอื�น ทางดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นจะต้องทําหนงัสอืแจ้งเป็นคําเสนอไปยงักองทรัสต์เพื�อให้
พิจารณาในการเข้าลงทนุในโครงการขยายก่อนเสนอให้กับบคุคลอื�น นอกจากนี 3 ในกรณีที�ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�นไม่ได้ทําคําเสนอไปที�กองทรัสต์ภายในระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที�โครงการอสงัหาริมทรัพย์สํานกังาน
ดงักล่าวได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื�อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 6) กองทรัสต์
สามารถใช้สทิธิในการซื 3อโครงการอสงัหาริมทรัพย์สํานกังานก่อนบคุคลอื�นโครงการหนึ�งหรือหลายโครงการของ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์สาํนกังาน โดยทําเป็นคําเสนอซื 3อให้ทางดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น โดยระบขุ้อกําหนด
และเงื�อนไขที�สาํคญั และราคาซื 3อขายในเบื 3องต้น 
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11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

11.1 ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รวม 10.50% - - - - 
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 0.75% อั ต ร า พื + น ฐ า น 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ค่าธรรมเนียม 2 ส่วน
คือ: 
(1) อตัราไม่เกิน 0.50% 
ต่อปีของ (ก) ราคาทุน
ของทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ ทั 3งนี 3ราคาทุน
ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก
ดังกล่าวไม่รวมมูลค่า
ทรัพย์สินที�ได้จําหน่าย
ไปในภายหลงั และ (ข)
ราคาทุนของทรัพย์สิน
หลักประเภทสิทธิการ

รายเดือน ตามที�จ่ายจริง ค่าธรรมเนียมในการได้มา
ซึ�งทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
(Acquisition fee) 
กรณีทรัพย์สินของบุคคลที�
เ กี� ย ว โ ย ง กัน กับ ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์  
ไม่เกิน 0.75% ของมูลค่า
ท รั พ ย์ สิ น ที� ไ ด้ ม า ข อ ง
กองทรัสต์ 
กรณีทรัพย์สนิอื�น 
ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่า
ท รั พ ย์ สิ น ที� ไ ด้ ม า ข อ ง
กองทรัสต์ 
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ น ก า ร
จําหน่ายไปซึ� งทรัพย์สิน
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

เช่า (Leasehold) ที�
นํ า ม า คํ า น ว ณ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม จ ะ คิ ด
เฉพาะช่วงระยะเวลาที�
สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า ยั ง มี ผ ล
บงัคบัใช้เทา่นั 3น 
(2) อตัราไม่เกิน 0.50% 
ต่ อ ปี ข อ ง มูล ค่ า ต า ม
บัญชีของเงินลงทุนใน
ตร าสาร ทา งก าร เ งิ น 
แ ล ะ / ห รื อ เ งิ น ฝ า ก
สถาบนัทางการเงิน 

ของกองทรัสต์ (Disposal 
Fee)  
ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่า
ทรัพย์สินที�ได้จําหน่ายไปของ
กองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เ ก็บรักษา
ทรัพย์สนิ 

0.75% ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ค่าธรรมเนียม 2 ส่วน
คือ 
(1) อตัราไม่เกิน 0.3% 
ต่อปีของ (ก) ราคาทุน
ของทรัพย์สินหลักของ

รายเดือน - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

กองทรัสต์ ทั 3งนี 3ราคาทุน
ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก
ดังกล่าวไม่รวมมูลค่า
ทรัพย์สินที�ได้จําหน่าย
ไปในภายหลงั และ (ข)
ราคาทุนของทรัพย์สิน
หลักประเภทสิทธิการ
เช่า (Leasehold) ที�
นํ า ม า คํ า น ว ณ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม จ ะ คิ ด
เฉพาะช่วงระยะเวลาที�
สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า ยั ง มี ผ ล
บงัคบัใช้เทา่นั 3น 
(2) อตัราไม่เกิน 0.25% 
ต่ อ ปี ข อ ง มูล ค่ า ต า ม
บัญชีของเงินลงทุนใน
ตร าสาร ทา งก าร เ งิ น 
แ ล ะ / ห รื อ เ งิ น ฝ า ก
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

สถาบนัทางการเงิน 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 0.5%2 ไม่เกิน 0.50% ต่อปีของ

เงินทุนจดทะเบียนของ
กองทรัสต์ 

รายเดือน - - 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ�งได้แก่  
1. คา่บริหารจดัการโครงการ และ  
2. ค่าพนักงาน หรือบุคลากรเฉพาะที�
เกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ
ดงักลา่ว 

3.0% ตามที�กําหนดในสญัญา
แ ต่ ง ตั 3 ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหาริมทรัพย์ 3 

ตามที�กําหนด
ในสญัญา

แตง่ตั 3ง
ผู้บริหาร

อสงัหาริม- 
ทรัพย์ 

- - 

คา่ธรรมเนียมรายปีและค่าใช้จ่ายในการ
ดํารงสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

- ในอัตราตามที�ตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด 

รายปี - - 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบ
บญัชีและการตรวจสอบภายใน 

0.20% ตามที�จ่ายจริง รายปี - - 

                                                 
2 อาจมีการปรับเปลี�ยนตามประกาศของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
3 โปรดพิจารณาสรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาแตง่ตั 3งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา ทั 3งนี 3 สาระสําคญัของสญัญา อาจมีการปรับเปลี�ยน เมื�อมีการจดัทําสญัญา

แตง่ตั 3งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใหมใ่นแตล่ะรอบระยะเวลา 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบ
อาคาร ค่าใช้จ่ายจดัทํารายงาน หรือบท
วิจยั 

0.05% ตามที�จ่ายจริง รายปี - - 

ดอกเบี 3ยและค่าธรรมเนียมจากการกู้ ยืม
เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือนิติ
บคุคลอื�นใดที�สามารถให้สนิเชื�อได้ 

- ตามที�จ่ายจริง ตามที�กําหนด
ในสญัญา 

- - 

คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน - - - 2.0% ตามที�จ่ายจริง 
ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาด้านการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย์ เช่น กรณีกองทรัสต์
ลงทนุในตา่งประเทศ เป็นต้น 

- - - 2.5% ตามที�จ่ายจริง 

คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาอื�นๆ - - - 1.0% ตามที�จ่ายจริง 
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย
หนว่ยทรัสต์ 

- - - 3.0% ไมเ่กิน 3.0% ของมลูคา่
หนว่ยทรัสต์ที�เสนอขาย 

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการจดัหาเงินกู้ยืม
หรือการออกตราสารที�มีลกัษณะเดียวกนั 

เป็นไปตามที�ตกลง
กบัธนาคาร 

- - 3.0% ตามที�จ่ายจริง 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ดู แ ล  ซ่ อ ม แ ซ ม
บํารุงรักษา และ/หรือปรับปรุงพัฒนา

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อสงัหาริมทรัพย์ และตกแต่งหรือจัดแบ่ง
พื 3นที�ในอสังหาริมทรัพย์เพื�อนําออกหา
ประโยชน์หรือให้เช่า 
ค่าบ ริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 
ซ่อมแซม บํารุงรักษา และ/หรือปรับปรุง
หรือพฒันา และตกแต่งหรือจดัแบ่งพื 3นที�
ในอสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั 0.75% ตามที�จ่ายจริง    
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ
ประชาสมัพนัธ์ในกรณีที�มีการระดมทนุ 

- - - 1.0% ตามที�จ่ายจริง 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต์และการจดัทํา จดัสง่เอกสาร
ประกอบการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

คา่ใช้จ่ายอื�นๆ       
(1) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใน
การประเมินค่า และ/หรือ สอบทานการ
ประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

- ตามที�จ่ายจริง รายปี - - 

(2) ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาความ - ตามที�จ่ายจริง - - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

สะอาด ค่า รักษาความปลอดภัย ค่า
กํ า จัด แ ม ลง  ค่ า ทํ า ส ว น  ต ลอ ด จ น
คา่ใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการ
อสงัหาริมทรัพย์  
(3) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์รายงาน
ประจําปี และเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�อง
กับผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน ค่าแปล
และจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

0.05% ตามที�จ่ายจริง - - - 

(4) ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และ
จัดหนังสื�อบอกกล่าว หนังสือตอบโต้
เอกสาร ข่าวสาร ประกาศและรายงาน
ต่างๆ ถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลง
ประกาศหนงัสอืพิมพ์ 

0.05% ตามที�จ่ายจริง - - - 

(5) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในการ
จ่ า ย ป ร ะ โ ย ช น์ ต อ บ แ ท น แ ก่ ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต์การเพิ�มทนุ และ/หรือ ลดทนุ 
เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าบริการที�นายทะเบียนเรียก

- ตามที�จ่ายจริง - - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

เก็บ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรสาร เป็นต้น 
(6) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
คา่เอกสารการลงบญัชีกองทรัสต์ 

0.05% ตามที�จ่ายจริง - - - 

(7) ค่าใช้จ่ายอันเกี�ยวเนื�องจากการ
เปลี� ยนแปลงแ ก้ ไข เ พิ�ม เติมสัญญา
ก่อตั 3งทรัสต์ และ/หรือ ที�เกิดขึ 3นจากการ
ปฏิบตัตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื�น
ที�เกี�ยวข้อง ทั 3งนี 3ไม่รวมค่าที�ปรึกษาใน
การดําเนินการดงักลา่ว 

0.05% ตามที�จ่ายจริง - - - 

(8) ค่าภาษี (รวมถึง ค่าภาษีโรงเรือน ค่า
ภ า ษี ป้ า ย  แ ล ะ  ค่ า ภ า ษี อื� น ๆ 
ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื�นๆ 
อันเกี�ยวเนื�องกับการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ 

- ตามที�จ่ายจริง - - - 

(9) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที� - - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

เกี�ยวข้องในการจัดตั 3งกองทรัสต์ เช่น
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายในการเตรียมและจัดทํา
เอกสารสญัญา เป็นต้น 
(10) ค่าธรรมเนียมผู้ แทนหรือตัวแทน 
(Agent or Property Broker) (ถ้ามี) ใน
การหาผู้ เ ช่ า  ห รือในการซื 3อ  จัดหา 
จําหน่าย หรือโอนสิทธิในทรัพย์สินใดๆ 
ของกองทรัสต์   

- - - [3.0%] ตามที�จ่ายจริง 

(11) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพื�อ
การจัดหา ได้มา จําหน่าย จ่าย โอน
ทรัพย์สิน หลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย หรือ โอนสิทธิz

คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(12) คา่ภาษี คา่ใช้จ่าย คา่นายหน้า หรือ
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที�
เ กี� ย ว กั บ ก า ร ซื 3อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อ สัง ห า ริ ม ท รั พ ย์  ก า ร ป ร ะ มูล ข า ย
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ หรือทรัพย์สินอื�น
ของกองทรัสต์ เช่นค่านายหน้าซื 3อขาย
หลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขาย
หลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายและค่านายหน้าที�
เ กี� ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ซื 3อ ห รื อ ข า ย
อ สัง ห า ริ ม ท รั พ ย์  ก า ร ป ร ะ มูล ข า ย
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการ
โอนหลกัทรัพย์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ เป็น
ต้น 
(13) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบประมาณการงบกําไรขาดทุน 
และคา่ใช้จ่ายจดัทํารายงาน หรือบทวิจยั 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(14) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื 3อ
หน่วยทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น รวมถึง
คา่ใช้จ่ายในการคนืเงินคา่ซื 3อหนว่ยทรัสต์

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ใ ห้ แ ก่ ผู้ จ อ ง ซื 3อ ใ น ก ร ณี ที� จํ า น ว น
หน่วยทรัสต์ที�จองซื 3อมากกว่าจํานวน
หนว่ยทรัสต์ที�เสนอขาย (ถ้ามี)   
(15) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื 3อ
หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ ใบเสร็จรับเงิน ใน
กํา กับ ภา ษี  และแ บบ ฟอ ร์ม อื� น ๆ  ที�
เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายใน
การจดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(16) ค่าจดัทําและจดัพิมพ์หนงัสือชี 3ชวน
ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสาร
ดงักลา่ว 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(17) ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 3นจากการติดตาม
ท ว ง ถ า ม ห รื อ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
กฎหมายเพื�อการรับชําระหนี 3ใดๆ หรือ
คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดี
ใ น ศ า ล เ พื� อ รั ก ษ า สิ ท ธิ ข อ ง ผู้ ถื อ
หนว่ยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัส

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ตี ซึ�งเกี�ยวข้องกบักองทรัสต์ 
(18) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าที
ป รึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย ที� เ กี� ย ว กั บ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์  ก า ร ใ ห้
คําแนะนําทางกฎหมายแก่กองทรัสต์ใน
กรณีต่างๆ การจัดเตรียมเอกสารและ
รายงานการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การ
จัด เต รียมเอกสารเผยแพร่ข่ าวของ
กองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่าน 
ช่องทางตา่งๆ และระบบเผยแพร่ขา่วของ
ตลาดหลกัทรัพย์ การจัดเตรียมหนังสือ
บอกกล่าวทวงถามและเอกสารทาง
กฎหมายต่างๆ ของกองทรัสต์  การ
จัดเตรียม แก้ไข เพิ�มเติมเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ของกองทรัสต์ รวมถึง 
สัญญาก่อตั 3งทรัสต์และสัญญาแต่งตั 3ง
ผู้ จัดการกองท รัส ต์และการบ ริหาร
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ รวมถึงค่าใช้จ่าย

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ในการดําเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน  ค่ าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้ จัดการกองทรัสต์เพื�อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดี
ทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหม
ท ด แ ท น  ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ก่
บุคคลภายนอก ค่าจดทะเบียนจํานอง 
ค่าจดทะเบียนปลอดจํานอง ค่าใช้จ่าย
เ กี� ยวกับ การจดท ะเ บียนต่ า งๆ  กับ
สํานกังานที�ดินที�เกี�ยวข้อง ค่าใช้จ่ายใน
ด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
สญัญา เป็นต้น 
(19) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของทรัส
ตีที�ฟ้องร้องให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิ
ตามหน้าที� หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสยีหายจากผู้จดัการกองทรัสต์เพื�อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั 3งปวง

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ห รือ เมื� อ ไ ด้ รับคํ าสั�ง จากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(20) ค่ า สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น แ ก่
บุคคลภายนอกสําหรับความเสียหายที�
เกิดขึ 3นอันเนื�องมาจากการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์  ในส่วนที� เ กินจากค่า
สินไหมทดแทนที�กองทรัสต์ได้รับภายใต้
กรมธรรม์ประกนัภยั 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(21) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
ในการเลิกกองทรัสต์หรือเปลี�ยนแปลง
ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ ทรัสตี 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(22) คา่ตอบแทนผู้ ชําระบญัชี และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชี
กองทรัสต์จนถึงการจดทะเบียนเลิก
กองทรัสต์กับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(23) ค่าภาษี ค่าเบี 3ยปรับ เงินเพิ�ม
ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื�นๆ 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั+ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะ
เรียกเก็บ 
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที�
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการทาํธุรกรรมใน

แต่ละครั+ง (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเรียก
เก็บ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อันเกี�ยวเนื�องกับการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ รวมตลอดจนค่าใช้จ่ายและ
ต้นทนุอื�นใดตามสญัญาแต่งตั 3งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์กําหนดให้เป็นภาระของ
กองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและต้นทนุ
อื� น ใ ด ต า ม สัญ ญ า แ ต่ ง ตั 3ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหาริมทรัพย์กําหนดให้เป็นภาระของ
กองทรัสต์ 
(24) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ของกองทรัสต์และดูแล
เว็บไซต์ 

- ตามที�จ่ายจริง - - - 
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11.2 ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้จองซื +อหรือผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้จองซื +อ หรือ  ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ อัตราที�คาดว่าจะเรียกเก็บ 

• คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยทรัสต์ ไมม่ี 

• คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอตัราที�ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

• คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยทรัสต์ ยกเว้นภายในปีที�มีการชําระคา่ธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน 

และตามอตัราที�บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด (ถ้ามี) 

• คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ยกเว้นภายในปีที�มีการชําระคา่ธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน 

และตามอตัราที�บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด (ถ้ามี) 

• อื�นๆ ระบ ุ อตัราธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื 3อ หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ดงักลา่วข้างต้น 

เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดทํานองเดียวกนัแล้ว 
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12. นโยบายการกู้ยมืเงนิในอนาคต 

12.1 นโยบายการกู้ยมืเงนิในอนาคต 

ในอนาคตทรัสต์อาจกู้ยืมเงินเพื�อใช้เป็นแหลง่เงินทนุอื�นที�นอกเหนือจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม ่
ด้วยการขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน การออกตราสารหนี 3โดยทรัสต์ เช่น หุ้นกู้  หรือการเข้าทําสญัญาที�มี
ลกัษณะเป็นการกู้ยืม หรือตราสารอื�นๆ ทั 3งนี 3 การกู้ยืมเงินของทรัสต์จะเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อจํากดั และการ
ดําเนินการที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ซึ�งแสดงไว้ในสว่นที� 2 ข้อ 2.9 การกู้ยืมเงิน  

สญัญาก่อตั 3งทรัสต์กําหนดให้ทรัสต์อาจกู้ยืมเงินเพื�อลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพิ�มเติม ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ
อสงัหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อดําเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์หรือ
อสงัหาริมทรัพย์ที�ทรัสต์มีสทิธิการเช่าให้อยูใ่นสภาพดี หรือตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยู่แล้ว
ซึ�งเป็นของกองทรัสต์หรือที�กองทรัสต์มสีทิธิการเช่า รวมทั 3งการลงทนุในทรัพย์สนิอื�นใด การชําระหนี 3ที�กองทรัสต์มี
อยู่กบัเจ้าหนี 3ต่างๆ และเพื�อดําเนินการอื�นใดหรือเพื�อเหตจํุาเป็นอื�นใดตามที�ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรเพื�อ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

12.2 ข้อจาํกัดในเรื�องอตัราส่วนในการกู้ยมืเงนิ 

ทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้โดยอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัในเรื�องอตัราสว่นในการกู้ยืมเงินดงัตอ่ไปนี 3  

(ก) ในวงเงินที�กู้ยืมต้องไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของทรัสต์  

(ข) ในกรณีที�ทรัสต์มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ซึ�งเป็น
อนัดบัความน่าเชื�อถือครั 3งลา่สดุที�ได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน จํานวนเงินที�กู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 
60 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของทรัสต์  

ทั 3งนี 3 ในกรณีที�ตอ่มาภายหลงัจํานวนเงินที�กู้ยืมเกินอตัราสว่นดงักลา่ว แต่การเกินอตัราสว่นนั 3นมิได้เกิดจากการ
กู้ยืมเงินเพิ�มเติม ผู้จัดการกองทรัสต์จะคงอตัราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ�มเติมอีกไม่ได้
จนกวา่อตัราสว่นการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกวา่อตัราสว่นที�กําหนดไว้ดงักลา่วข้างต้น 

12.3 การดาํเนินการที�เกี�ยวข้องกับการกู้ยมืเงนิ 

ในการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สนิของทรัสต์เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินงานของทรัสต์หรือเพื�อ
การลงทนุในทรัพย์สินหลกัของทรัสต์ หรือเพื�อวตัถปุระสงค์อื�นๆ ตามที�กําหนดในสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ ผู้จดัการ
กองทรัสต์จะพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้หลกัประกนัใดๆ และแจ้ง
ความคืบหน้าพร้อมข้อสรุปในการดําเนินการดงักลา่วแก่ทรัสตี และทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ลงนามร่วมกนั
ในการเข้าทําสญัญา และ/หรือเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้อง 
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13. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจาํกัด 

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 3 

13.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละเก้าสบิ (90) ของกําไรสทุธิ
ที�ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนที�จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั 3น ได้แก่ ประโยชน์ตอบ
แทนสาํหรับรอบปีบญัชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี) ทั 3งนี 3 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไม่เกินสี� (4) ครั 3งต่อรอบปีบญัชี เว้นแต่กรณีที�กองทรัสต์มีการเพิ�มทนุ กองทรัสต์
อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี� (4) ครั 3งต่อรอบปีบัญชีได้ ทั 3งนี 3เพื�อดําเนินการเพิ�มทุนของ
กองทรัสต์ 

กําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วตามข้อนี 3 ให้หมายถึงกําไรสทุธิที�อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึ�งสามารถหกัการ
ชําระคืนเงินต้นจากการกู้ยืม และภาระผกูพนัอื�นที�ถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้าม)ี 

13.2 ในกรณีที�กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

13.3 ในกรณีที�มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนเพื�อระบุชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน
กําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี 3 

• ประโยชน์ตอบแทนสาํหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) ภายในเก้า
สบิ (90) วนันบัแตว่นัสิ 3นรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื�อกําหนดสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

เงื�อนไขเพิ�มเตมิ: 
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชี การกําหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนจะขึ 3นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ�งหากประโยชน์ตอบแทนที�จะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ในรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าตํ�ากว่าหรือเท่ากับศูนย์จุดหนึ�งศูนย์ (0.10) บาท ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั 3งนั 3น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทน
ดงักลา่วเพื�อนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที�จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

• ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) (ถ้ามี) ภายใน[เก้าสบิ 
(90)] วนันบัแต่วนัสิ 3นรอบระยะเวลาบญัชีสําหรับไตรมาสล่าสดุก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะ
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จ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน 

13.4 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสดัสว่น
การถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกวา่อตัราที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
นั 3นจะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในสว่นที�ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราที�ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 
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14. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

ในสว่นของการลงทนุในอนาคต ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทนุเพิ�มเติม และ/หรือ ปรับการลงทนุโดยจะ
ทําการซื 3อ ขาย หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ให้กบัทรัสต์ และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที�ลงทนุเพิ�มเติมโดยจะ
มีแนวทางการลงทนุและการบริหารจดัการภายใต้ขอบเขตและทิศทางเดียวกนักบัวตัถปุระสงค์ของการจดัตั 3งท
รัสต์ และนโยบายการลงทุนในการลงทุนครั 3งแรก คือจะเน้นลงทุนในกรรมสิทธิzและสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทพื 3นที�อาคารสาํนกังาน และ/หรือ พื 3นที�เชิงพาณิชย์ เพื�อจดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า
หรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และทรัสต์  

ทั 3งนี 3 ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาดําเนินการใดๆ ที�ไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และเป็นไป
ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 3งทรัสต์และประกาศอื�นทื�เกี�ยวข้อง ทั 3งที�มีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัและที�จะได้มี
การแก้ไขเพิ�มเติมในอนาคต  

สรุปสาระสําคญัเกี�ยวกับการลงทนุในทรัพย์สินหลกัของทรัสต์ดงันี 3 (รายละเอียดเกี�ยวกบัการลงทนุของทรัสต์ 
แสดงไว้ในสว่นที� 2 ข้อ 2 ข้อมลูเกี�ยวกบัทรัพย์สนิหลกัของโครงการ)  

14.1 ทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที�ดินและสิ�งปลกูสร้างที�ให้บริการในรูปแบบพื 3นที�อาคาร
สาํนกังาน และ/หรือ พื 3นที�เชิงพาณิชย์ 

14.2 ทรัสต์อาจลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้ นในบริษัทที�จัดตั 3งขึ 3นโดยมีวัตถุประสงค์เพื�อ
ดําเนินการในลกัษณะเดียวกนักบัทรัสต์ตามสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ ในอตัราสว่นที�กฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด ซึ�งใน
ปัจจบุนัทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 99 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั 3งหมด และไม่
น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั 3งหมดของบริษัทนั 3น และผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะต้องมี
มาตรการหรือกลไกในการดแูลและควบคมุให้บริษัทดงักลา่วมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญาก่อตั 3งทรัสต์ 
และหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

14.3 ทรัสต์อาจจะพิจารณาลงทนุเพิ�มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื�นนอกเหนือจากที�ระบไุว้ใน 14.1 และ 14.2 
หรือทรัพย์สนิอื�นใดที�สานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะประกาศ
กําหนดให้เป็นทรัพย์สนิหลกัของทรัสต์ 

14.4 สทิธิของกองทรัสต์ในการซื 3อ/เช่าทรัพย์สนิก่อนบคุคลอื�น (Right of First Refusal) 

เพื�อเป็นการเพิ�มความมั�นใจให้กบันกัลงทนุ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงที�จะให้คํารับรองในสญัญาตกลง
กระทําการระหวา่งทางดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นและทรัสตี ในสทิธิของทรัสต์ในการซื 3อ/เช่าทรัพย์สนิก่อนบคุคล
อื�น ดงัตอ่ไปนี 3 
1) สิทธิของกองทรัสต์ในการเข้าลงทุนโครงการบางนา 2 – โดยตามสญัญาตกลงกระทําการ ณ วนัที�

กองทรัสต์เข้าลงทนุในสนิทรัพย์ครั 3งแรก ทางดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ให้สทิธิแก่กองทรัสต์ในการเข้า
ลงทนุก่อนบคุคลอื�นในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานกังานที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 
หรือบริษทย่อยที�ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน เป็นเจ้าของ และ/หรือมีสิทธิการเช่าแต่เพียงผู้ เดียว ซึ�ง
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ตั 3งอยู่ในที�ดินโฉนดเลขที� 13375 (“โครงการบางนา 2”) โดยกองทรัสต์มีสิทธิที�จะเข้าลงทนุก่อนบคุคล
อื�นโดยไมจํ่ากดัระยะเวลา (โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา
ตกลงกระทําการ) 

2) สิทธิของกองทรัสต์ในการเข้าลงทุนโครงการอาคารสํานักงาน บริเวณพื +นที�บางนา-ตราด 
(“อาคารสํานักงาน พื +นที�บางนา-ตราด”) – โดยตามสญัญาตกลงกระทําการ ณ วนัที�กองทรัสต์เข้า
ลงทุนในสินทรัพย์ครั 3งแรก ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการเข้าลงทุนใน
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสาํนกังานที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น หรือบริษทย่อยที�ไม่ได้
เป็นบริษัทจดทะเบียน เป็นเจ้าของ และ/หรือมีสทิธิการเช่าแตเ่พียงผู้ เดียว โดยกองทรัสต์มีสิทธิที�จะเข้า
ลงทุนก่อนบุคคลอื�นภายในกําหนดระยะเวลา 7 ปีนับแต่วนัที�สญัญามีผลใช้บงัคับ (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสาํคญัของสญัญาตกลงกระทําการ) 
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15. ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 

- ไม่มี - 
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ข้อมูลเกี�ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย 

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ (WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ WHABT) ตอ่
นกัลงทนุในครั Eงนี Eมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี E 

ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ : บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
ประเภทหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย : ใบทรัสต์ที�แสดงสทิธิของผู้ ถือในฐานะผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์

(หนว่ยทรัสต์) 
ประเภทการลงทนุ : ลงทนุในกรรมสทิธิRและสทิธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์ 2

โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ (2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

คณุสมบตัิของหนว่ยทรัสต์ : ประเภทระบุชื�อผู้ ถือและชําระเต็มมูลค่าทั Eงหมด รวมทั Eงไม่มี
ข้อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจํากัดที�เป็นไปตาม
กฎหมายตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญาก่อตั Eงทรัสต์ 

จํานวนที�ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 202,000,000 หนว่ย 
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย : เทา่กบัราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
ราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ : 10 บาทตอ่หนว่ย 
มลูคา่รวมของหนว่ยทรัสต์ที�เสนอขาย : ไมเ่กิน 2,020,000,000 บาท 
จํานวนหนว่ยจองซื Eอขั Eนตํ�า : 2,000 หนว่ย และเพิ�มเป็นทวีคณูของ 100 หนว่ย 

การจดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายในครั Eงนี Eเป็นการจดัจําหน่ายแบบ Firm Commitment การเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์ครั Eงนี Eมิได้เป็นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่นกัลงทนุรายยอ่ยหรือประชาชนเป็นการทั�วไปเนื�องจาก
ความต้องการจากกลุม่นกัลงทนุในข้อ 2.1.2 เพียงพอตอ่มลูคา่การเสนอขายรวมในครั Eงนี Eแล้วและสามารถกระจาย
หนว่ยทรัสต์ในวงกว้างได้อยา่งเพียงพอ 
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2. การจองการจัดจาํหน่ายและการจัดสรร 

สรุปข้อมูลการจองและการจัดจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ประเภทนักลงทุน ระยะเวลาในการรับ
หนังสือ 

ชี )ชวนและใบจองซื )อ 

การจองซื )อ การชาํระเงนิ 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ 
ปอเรชั�น 

วนัที� 26-30 ตลุาคม 
2558 

จองซื Eอได้ที�สํานกังานของ
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย
เท่านั Eน ตั Eงแต่เวลา 09:00 
น. – 16:00 น. ของวนัที� 
26 – 30 ตลุาคม 2558 

 ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  ค อ ร์
ปอเรชั�น จะทําการจองซื Eอ
หน่วยทรัสต์ภายในช่วง
วนัที� 26 – 30 ตุลาคม 
2558 และจะชําระค่าจอง
ซื Eอโดยโอนเงินเข้าบัญชี
ของทรัสตีโดยตรง ในวนัที� 
3 พฤศจิกายน 2558  

นกัลงทนุสถาบนั วนัที� 26-30 ตลุาคม 
2558 

จองซื Eอได้ที�สํานกังานของ
ผู้จัดการการจัดจําหน่าย
เท่านั Eน ตั Eงแต่เวลา 09:00 
น. – 16:00 น. ของวนัที� 
26 – 30 ตลุาคม 2558 

หากทําการจองซื Eอในวนัที� 
26 - 28 ตลุาคม 2558 
เวลา 09:00 – 16:00 น. 
และก่อนเวลา 12:00 น. 
ของวันที� 29 ตุลาคม 
2558 สามารถชําระเงิน
ค่าจองซื Eอโดยชําระเป็น 
(1) การโอนเงิน หรือการ
โอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) (2) เช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 
- หากทําการจองซื Eอหลงั
เวลา 12:00 น. ของวนัที� 
29 ตุลาคม 2558 ต้อง
ชําระค่าจองซื Eอด้วยการ
โอนเงินหรือการโอนเงิน
ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET) เทา่นั Eน 

ผู้มีอปุการคณุของ 
ผู้จดัจําหนา่ยและตวัแทน
จําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ 

วนัที� 26-30 ตลุาคม 
2558 

จองซื Eอได้ที�สาํนกังานและ
สาขาของผู้ จัดจําหน่าย
แ ล ะ ตัว แ ท น จํ า ห น่ า ย
หน่วยทรัสต์ตั Eงแต่เวลา 

หากทําการจองซื Eอในวนัที� 
26 - 28 ตลุาคม 2558 
เวลา 09:00 – 16:00 น. 
และก่อนเวลา 12:00 น. 
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09:00 น. – 16:00 น. ของ
วนัที� 26 – 30 ตุลาคม 
2558 

ของวนัที� 29 ตลุาคม 
2558 สามารถชําระเงิน
คา่จองซื Eอโดยชําระเป็น 
(1) การโอนเงิน หรือการ
โอนเงินผา่นระบบบาท
เนต (BAHTNET) (2) เช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 
- หากทําการจองซื Eอหลงั
เวลา 12:00 น. ของวนัที� 
29 ตุลาคม 2558 ต้อง
ชําระค่าจองซื Eอด้วยการ
โอนเงินหรือการโอนเงิน
ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET) เทา่นั Eน 

2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ (WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ WHABT) นี E
เป็นการเสนอขายผา่นผู้จดัจําหนา่ยและตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ตามที�ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี E โดยเป็นการจดั
จําหนา่ยแบบ Firm Commitment 

2.1.1 ที�มาของการกาํหนดราคาหลักทรัพย์ที�เสนอขาย 

วิธีการกําหนดราคาเสนอขายจะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิที�จดัทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
อิสระที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง 
ได้แก่ 

(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที�มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัที�เหมาะสมที�นกัลงทนุจะได้รับ ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ 

(3) อตัราดอกเบี Eยทั Eงในประเทศและในตลาดโลก 

(4) อตัราผลตอบแทนที�จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี E รวมถึงการลงทนุ
ทางเลอืกอื�น ๆ 

(5) ผลการสาํรวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 
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2.1.2 สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

สดัสว่นในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในเบื Eองต้นเป็นดงัตอ่ไปนี E 

ประเภทนักลงทุน จํานวนหน่วยทรัส ต์ที� เสนอขาย 
(หน่วย) 

(1) เสนอขายตอ่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ประมาณ 30,300,000 หน่วย หรือร้อย
ละ 15 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�ออกและ
เสนอขาย โดยจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะ
จัดสรรจริงให้แก่ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�นจะคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อย
ละ 15 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�ออกและ
เสนอขายจริงได้ทั Eงหมดหลงัจากปิดการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครั Eงนี E 

(2) เสนอขายตอ่นกัลงทนุสถาบนั ประมาณ 31,000,000 หนว่ย 
(3) เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจําหนา่ยและตวัแทน

จําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ 
ประมาณ 140,700,000 หนว่ย 

ทั Eงนี E สดัสว่นในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ข้างต้นเป็นสดัสว่นเบื Eองต้น ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย ขอสงวนสิทธิ
ในการใช้ดลุพินิจในการเปลี�ยนแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายต่อผู้ลงทนุแต่ละประเภท (Claw back/ 
Claw forward) ตามที�ระบไุว้ข้างต้นตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปริมาณความ
ต้องการซื Eอหนว่ยทรัสต์ของผู้ลงทนุแต่ละประเภท เป็นต้น เพื�อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั Eงนี Eประสบ
ความสาํเร็จในการขายสงูสดุ ทั Eงนี E ตราบเท่าที�ไม่ขดัต่อ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ในการ
พิจารณาประเภทของผู้ลงทนุให้ยดึตามนิยามที�กําหนด ดงัตอ่ไปนี E 

“นักลงทุนสถาบนั” หมายถงึ 

ผู้ลงทนุสถาบนั ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ. 9/2555 
เรื�องการกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุนรายใหญ่ที�จองซื Eอหน่วยทรัสต์ผ่านผู้ จัดการการจัด
จําหนา่ยตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี E 

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั Eงขึ Eน 



ส่วนที� 3 หน้า 5 

(4) บริษัทเงินทนุ 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลกัทรัพย์ 

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั 

(8) บริษัทประกนัชีวิต 

(9) กองทนุรวม 

(10) กองทนุสว่นบคุคลซึ�งบริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) 
หรือของผู้ลงทนุรายใหญ่ 

(11) กองทนุสาํรองเลี Eยงชีพ 

(12) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(13) กองทนุประกนัสงัคม 

(14) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(15) กองทนุเพื�อการฟืEนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(16) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื Eอขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซื Eอขายลว่งหน้า 

(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซื Eอขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยการซื Eอขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 

(18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(19) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(20) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(21) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(22) นิติบคุคลซึ�งมีบคุคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีง
ทั Eงหมด 

(23) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึ�งมีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (22) 
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(24) ผู้ จัดการกองทุนที�มี ชื�อในทะเบียนผู้ มีคุณสมบัติเป็นผู้ จัดการกองทุนตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการ
แตง่ตั Eงและการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จดัการกองทนุ 

(25) ผู้จดัการลงทนุที�มีชื�อในทะเบียนผู้มีคณุสมบตัิเป็นผู้จดัการลงทนุตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการแต่งตั Eงและการ
ปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จดัการลงทนุในสญัญาซื Eอขายลว่งหน้า 

(26) ผู้ลงทนุอื�นใดตามที�สาํนกังานประกาศกําหนด 

นกัลงทุนสถาบนัดงักล่าวจะต้องจองซื Eอหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดการการจดัจําหน่าย ตามที�ระบุไว้ในข้อ 2.3 
เท่านั Eน โดยนกัลงทนุสถาบนัสามารถซื Eอหน่วยทรัสต์ได้ตามวิธีการที�ระบไุว้ในข้อ 2.3.2 และในการจดัสรร
หนว่ยทรัสต์ให้แก่นกัลงทนุสถาบนัจะอยู่ในดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายดงักลา่ว ตามวิธีการที�ระบุ
ไว้ในข้อ 2.5.2 

นอกจากนี E ผู้ จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายในคราวนี Eให้แก่
บคุคลที�ถกูห้ามมิให้จดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้ ตามข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทธ. 
70/2552 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ ลงวนัที� 3 สิงหาคม 2552 
(รวมทั Eงที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และทจ. 40/2557 เรื�อง การจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ประเภทหุ้นและ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื Eอหุ้นของบริษัทที�ออกตราสารทนุ ลงวนัที� 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที�มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม) 

“ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาํหน่ายและตัวแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต์” หมายถึง 

บคุคลธรรมดา และ/หรือ นิติบคุคลที�มิใช่นกัลงทนุสถาบนัตามคําจํากดัความที�ระบไุว้ด้านบน รวมถึงลกูค้า
หรือผู้ ที�คาดว่าจะเป็นลกูค้า คู่สญัญา บริษัทคู่ค้า ผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือผู้มีอุปการคุณไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จดัจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ซึ�งได้แก่ 
ลูกค้าที�ทําการซื Eอขายหลกัทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้าผู้ ให้คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ ให้การ
สนบัสนนุด้านข้อมลูทางธุรกิจ และผู้แนะนําธุรกิจด้านการซื Eอขายหลกัทรัพย์ และวาณิชธนกิจ หรือผู้ ที�คาด
วา่จะเป็นลกูค้าไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จดัจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที�ระบไุว้
ในข้อ 2.1.3 บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ยบริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้
มีอํานาจควบคมุ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้น ทั Eงที�ติดตอ่ในปัจจบุนั ที�เคยติดต่อ หรือผู้
ที�คาดวา่จะได้ติดตอ่ของผู้จดัจําหนา่ยและตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ สามารถจองซื Eอหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัด
จําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ตามวิธีที�ระบไุว้ในข้อ 2.3.3 โดยการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคณุของผู้จัดจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะเป็นไปตาม
วิธีการที�ระบไุว้ในข้อ 2.5.3 
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นอกจากนี E ผู้ จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายในคราวนี Eให้แก่
บคุคลที�ถกูห้ามมิให้จดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้ ตามข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทธ. 
70/2552 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ ลงวันที� 3 สิงหาคม 2552 
(รวมทั Eงที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และทจ. 40/2557 เรื�อง การจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ประเภทหุ้นและ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื Eอหุ้นของบริษัทที�ออกตราสารทนุ ลงวนัที� 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที�มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม)  

2.1.3 ผู้จัดจาํหน่ายและตัวแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ 

(1) ผู้จัดจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ ประกอบด้วย 

ผู้จัดการการจัดจาํหน่าย 

- ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน)  

เลขที� 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ถนนหลงัสวน  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 0-2626-7777 

โทรสาร 0-2657-3236 

- ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 35 ถนนสขุมุวิท  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 0-2208-7346-50 

โทรสาร 0-2256-8619 

ผู้จัดจาํหน่าย 

- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกดั 

เลขที� 540 อาคารเมอร์คิวรี� ทาวเวอร์ ชั Eน 7, 14, 17 ถนนเพลนิจิต 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 0-2680-5000 
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- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จาํกัด 

เลขที� 175 ชั Eน 3 อาคารสาธรซิตี Eทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2680-1111 

(2) ตัวแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ ประกอบด้วย 

- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) 

เลขที� 191 ชั Eน 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ถนนสลีม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ 0-2618-1018-24 

- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จาํกัด 

ชั Eน 16 อาคารลเิบอร์ตี Eสแควร์ 

287 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 0-2695-5555 

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ชั Eน 32 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  

1 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 0-2686-6100 

ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์อาจแต่งตั Eงผู้จดัจําหน่ายเพิ�มเติมในภายหลงั ซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที�
สํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้จดัจําหน่าย และผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้ง
การแต่งตั Eงผู้ จัด จําหน่ายดังกล่าวใ ห้สํานักงาน ก.ล.ต . ทราบ หรือประกาศผ่านทางเว็บไซต์ 
www.whabt.com หรือทางช่องทางอื�นใดตามความเหมาะสม 

2.1.4 ค่าตอบแทนในการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

ผู้ จัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที�ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 จะได้รับค่าตอบแทนการจัด
จําหนา่ย (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) โดยจะชําระตามจํานวนและวิธีการที�ตกลงไว้ในสญัญาที�เกี�ยวข้อง 
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2.1.5 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที�เสนอขาย 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะนําหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายทั Eงหมดในครั Eงนี Eไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ประชาชนในครั Eงนี Eได้
ดําเนินการก่อนที�จะได้รับทราบผลการพิจารณาอนุมตัิให้นําหน่วยทรัสต์เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ซึ�งเป็นตลาดรองสําหรับการซื Eอขายหน่วยทรัสต์ ดงันั Eน ผู้ลงทนุจึงอาจมีความเสี�ยง
ในเรื�องสภาพคลอ่งและการไมไ่ด้รับผลตอบแทนจากการขายหน่วยทรัสต์ตามที�คาดการณ์ไว้ หากผู้จดัการ
กองทรัสต์ไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ซึ�งจะสง่ผลให้หนว่ยทรัสต์ไมม่ีตลาดรองสาํหรับการซื Eอขาย 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ได้ดําเนินการยื�นคําขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) แล้ว เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม 2558 ซึ�งขณะนี Eตลาดหลกัทรัพย์อยู่
ระหวา่งการพิจารณารับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ทั Eงนี E ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) 
ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคณุสมบตัขิองหนว่ยทรัสต์ในเบื Eองต้นแล้ว และพบวา่หนว่ยทรัสต์มี
คณุสมบตัิครบถ้วนที�จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ แตย่กเว้นคณุสมบตัิเรื�องการกระจาย
การถือหนว่ยทรัสต์ให้ผู้ลงทนุรายย่อยที�กําหนดให้ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายทั Eงหมด โดยที�ปรึกษาทางการเงินคาดว่าภายหลงั
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั Eงนี Eแล้วเสร็จ กองทรัสต์จะมีคุณสมบัติเกี�ยวกับการกระจายการถือ
หนว่ยทรัสต์ให้ผู้ลงทนุรายยอ่ยครบถ้วนตามเกณฑ์ที�กําหนดดงักลา่วข้างต้น 

2.2 วิธีการขอรับหนังสอืชี )ชวน และใบจองซื )อหน่วยทรัสต์ 

ผู้จองซื Eอสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชี Eชวนและใบจองซื Eอหนว่ยทรัสต์ได้ที�สาํนกังานและสาขาของผู้จดัจําหนา่ยและ
ตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ตั Eงแตว่นัที� 26 – 30 ตลุาคม 2558 ภายในวนัและเวลาทําการ
ของผู้จดัจําหนา่ยและตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ 

ทั Eงนี E ผู้ จองซื Eอสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือชี Eชวนที�มีข้อมูลไม่แตกต่างไปจากหนงัสือชี Eชวนที�ยื�นต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที� http://www.sec.or.th หรือประกาศผ่านทางเว็บไซต์ 
http://www.whabt.com เพื�อศกึษารายละเอียดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครั Eงนี Eได้กอ่นทําการจองซื Eอหนว่ยทรัสต์  

2.3 วันและวธีิการจองและการชาํระเงนิค่าจองซื )อหน่วยทรัสต์ 

รายละเอียดวิธีการจองและการชําระเงินคา่จองซื Eอหนว่ยทรัสต์ มีดงัตอ่ไปนี E 

2.3.1 สาํหรับผู้จองซื )อประเภท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 

(ก) ให้ผู้จองซื Eอประเภท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จองซื Eอหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่าย โดย
จองซื Eอหน่วยทรัสต์ขั Eนตํ�าจํานวน 2,000 หน่วย และต้องเพิ�มเป็นจํานวนทวีคณูของ 100 หน่วย โดยผู้
จองซื Eอจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื Eอในใบจองซื Eอหน่วยทรัสต์ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน
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พร้อมลงลายมือชื�อ และจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั Eน พร้อมประทบัตราสําคญั
ของบริษัท (ถ้ามี) และต้องนําส่งใบจองซื Eอหน่วยทรัสต์ที�ผู้จองซื Eอประเภทดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น
ให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายเพื�อเป็นเอกสารประกอบการจองซื Eอ ทั Eงนี E ผู้จองซื Eอจะต้องแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื Eอดงัตอ่ไปนี E 

สาํเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิติบคุคลหรือสําเนาหนงัสือรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที�ออกไม่
เกิน { เดือน ก่อนวนัจองซื Eอ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั Eน
และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่าง
ด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

นอกจากนี E ผู้จองซื Eอต้องแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี�ยงในการลงทุน) ซึ�งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ จองซื Eอในกรณีที�ผู้ จัดการการจัด
จําหน่ายร้องขอ และผู้จองซื Eอดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที�ผู้จองซื Eอไม่ประสงค์จะขอรับ
ใบทรัสต์ แตป่ระสงค์ที�จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซื Eอประสงค์ที�จะฝากหลกัทรัพย์
ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที� 600 หากผู้จองซื Eอดงักลา่วไม่กรอกแบบสอบถามสําหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จดัการ
กองทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื Eอให้แก่ผู้จองซื Eอ 

(ข) ผู้จองซื Eอสามารถจองซื Eอได้ที�สํานกังานของผู้จดัการการจดัจําหน่ายเท่านั Eน ตามที�ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 
ภายในระยะเวลาการจองซื Eอ คือ ตั Eงแตเ่วลา 09:00 – 16:00 น. ของวนัที� 26 – 30 ตลุาคม 2558 

(ค) ผู้จองซื Eอต้องชําระเงินคา่จองซื Eอหน่วยทรัสต์ตามจํานวนที�จองซื Eอโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบญัชีของกองทรัสต์ที�เปิดโดยทรัสตีโดยตรงในวนัที� 3 พฤศจิกายน 
2558 ทั Eงนี E การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผู้ จองซื Eอต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือ
ค่าธรรมเนียมอื�นใดที�เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั Eงหมด (จํานวนเงินที�ผู้ จัดการการจัดจําหน่าย 
ได้รับต้องเทา่กบัยอดจองซื Eอเต็มจํานวน) 

 (จ) ผู้จองซื Eอต้องนําใบจองซื Eอและเอกสารประกอบการจองซื Eอในข้อ (ก) มายื�นความจํานงขอจองซื Eอได้ที�
ผู้จดัการการจัดจําหน่ายตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ตั Eงแต่เวลา 09:00 - 16:00 น. ของวนัที� 26 - 30 
ตลุาคม 2558 และหลกัฐานที�แสดงวา่มีการชําระค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่าย
ในวนัที� } พฤศจิกายน ~��� โดยในการจองซื Eอเจ้าหน้าที�ที�รับจองซื Eอจะลงลายมือชื�อ รับจองเพื�อเป็น
หลกัฐานในการรับจองซื Eอหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื Eอ 

(ฉ) ผู้จองซื Eอที�ยื�นความจํานงในการจองซื Eอและชําระค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื Eอ
และขอเงินคืนไมไ่ด้ ทั Eงนี E ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยมีสทิธิยกเลกิการจองซื Eอของผู้จองซื Eอที�ดําเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 2.3.1 (ก)-(จ) ได้ 
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2.3.2 สาํหรับผู้จองซื )อประเภทนักลงทุนสถาบัน 

(ก) ผู้จองซื Eอจะต้องจองซื Eอหนว่ยทรัสต์ขั Eนตํ�าจํานวน 2,000 หนว่ย และต้องเพิ�มเป็นจํานวนทวีคณูของ 100 
หน่วย โดยผู้จองซื Eอจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื Eอในใบจองซื Eอหน่วยทรัสต์ให้ถกูต้อง ครบถ้วน 
และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื�อ และจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั Eน พร้อม
ประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้ามี) ทั Eงนี E ผู้จองซื Eอจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื Eอดงัตอ่ไปนี E 

(1) ผู้จองซื Eอประเภทนิติบคุคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล
หรือสาํเนาหนงัสอืรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที�ออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซื Eอพร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั Eน และประทบัตราสําคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง 
(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(2) ผู้จองซื Eอประเภทนิติบคุคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล 
สําเนาหนงัสือสําคญัการจัดตั Eงบริษัท (Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ
ข้อบงัคบัและสําเนาหนงัสือรับรองที�ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซื Eอ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั Eน และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อม
แนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง สําเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั Eงหมดที�ลงลายมือชื�อ
รับรองสาํเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื�อโดยเจ้าหน้าที� Notary Public และรับรอง
โดยเจ้าหน้าที�ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที�เอกสารดังกล่าวได้จัดทําหรือ
รับรองความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัจองซื Eอ และแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา
หนงัสอืเดินทางที�ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อม
รับรองสาํเนาถกูต้อง 

(3) ผู้ จองซื Eอประเภทนิติบุคคลที�มอบอํานาจให้ผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผู้ดําเนินการจองซื Eอแทน : สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ จองซื Eอมอบอํานาจให้ผู้ ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ดําเนินการจองซื Eอแทน พร้อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทั Eงนี E เอกสาร
ดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื Eอที�ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่ว
ต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้จองซื Eอหรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์
(แล้วแตก่รณี) และประทบัตราสาํคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

นอกจากนี E ผู้ จองซื Eอดงักลา่วจะต้องกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที�ผู้จองซื Eอไม่ประสงค์จะขอรับ
ใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที�จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ จองซื Eอประสงค์ที�จะฝาก
หลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที� 600 หากผู้ จองซื Eอดังกล่าวไม่กรอก
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แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื Eอให้แก่ผู้จองซื Eอ  

 (ข) ผู้จองซื Eอสามารถจองซื Eอได้ที�สํานกังานของผู้จดัการการจดัจําหน่ายเท่านั Eน ตามที�ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 
ภายในระยะเวลาการจองซื Eอ คือ ตั Eงแตเ่วลา 09:00 - 16:00 น. ของวนัที� 26 - 30 ตลุาคม 2558  

(ค) ผู้จองซื Eอต้องชําระเงินคา่จองซื Eอหนว่ยทรัสต์ตามจํานวนที�จองซื Eอ ณ วนัจองซื Eอ ดงันี E 

(1) หากทําการจองซื Eอในวนัที� 26 - 28 ตลุาคม 2558 เวลา 09:00 - 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น. 
ของวนัที� 29 ตลุาคม 2558 ผู้จองซื Eอสามารถชําระเงินคา่จองซื Eอโดยชําระเป็น (1) การโอนเงิน หรือ
การโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) 
หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นั Eน ๆ จะต้องลงวนัที�ภายในวนัที� 29 ตุลาคม 2558 
และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทําการ
เท่านั Eน ทั Eงนี E การชําระเงินค่าจองซื Eอเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั�งจ่าย
บัญชีธนาคารที�ผู้ จัดการการจัดจําหน่าย ตามที�ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 กําหนด พร้อมทั Eงเขียนชื�อ 
นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที�ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 

(2) หากทําการจองซื Eอหลงัเวลา 12:00 น. ของวนัที� 29 ตลุาคม 2558 หรือ เวลา 09:00 - 16:00 น. 
ของวนัที� 30 ตลุาคม 2558 ผู้จองซื Eอจะต้องชําระค่าจองซื Eอด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่นั Eน 

ทั Eงนี E การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผู้ จองซื Eอต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือ
คา่ธรรมเนียมอื�นใดที�เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั Eงหมด (จํานวนเงินที�ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 
ได้รับต้องเทา่กบัยอดจองซื Eอเต็มจํานวน) โดยผู้จองซื Eอสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการโอนได้
จากผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 

(ง) ผู้ จองซื Eอที�ชําระเงินค่าจองซื Eอด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื Eอ หรือขีดคร่อมและสั�งจ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื Eอ
หนว่ยทรัสต์ที�ผู้จดัการการจดัจําหน่ายตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 กําหนด ซึ�งผู้จองซื Eอสามารถสอบถาม
ชื�อและเลขที�บญัชีจองซื Eอได้จากผู้จดัการการจดัจําหน่าย โดยผู้จดัการการจดัจําหน่ายจะเป็นผู้ ทําการ
โอนเงินของยอดจองซื Eอรวมในสว่นของตนให้กบัทรัสตี 

(จ) ผู้จองซื Eอต้องนําใบจองซื Eอและเอกสารประกอบการจองซื Eอในข้อ (ก) พร้อมเงินคา่จองซื Eอในข้อ (ค) หรือ
หลกัฐานที�แสดงว่ามีการชําระค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ มายื�นความจํานงขอจองซื Eอและชําระเงินได้ที�
ผู้จดัการการจัดจําหน่าย ตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ตั Eงแต่เวลา 09:00 - 16:00 น. ของวนัที� 26 -30 
ตลุาคม 2558 โดยในการจองซื Eอเจ้าหน้าที�ที�รับจองซื Eอจะลงลายมือชื�อ รับจองเพื�อเป็นหลกัฐานในการ
รับจองซื Eอหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื Eอ 
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(ฉ) ผู้จองซื Eอที�ยื�นความจํานงในการจองซื Eอและชําระค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื Eอ
และขอเงินคืนไมไ่ด้ ทั Eงนี E ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยมีสทิธิยกเลกิการจองซื Eอของผู้จองซื Eอที�ดําเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 2.3.2 (ก) - (จ) ได้ 

2.3.3 สาํหรับผู้จองซื )อที�เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาํหน่ายและตัวแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ผู้จองซื Eอประเภทผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจําหนา่ยและตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ จะต้องปฏิบตัิตามวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี E 

(1) การจองซื )อโดยการส่งใบจอง พร้อมเอกสารประกอบ 

(ก) ผู้จองซื Eอจะต้องจองซื Eอหนว่ยทรัสต์ขั Eนตํ�าจํานวน 2,000 หนว่ย และต้องเพิ�มเป็นจํานวนทวีคณูของ 
100 หน่วย โดยผู้จองซื Eอจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื Eอในใบจองซื Eอหน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมือชื�อ หากผู้จองซื Eอเป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั Eน พร้อมประทับตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) ทั Eงนี E ผู้ จองซื Eอจะต้องแนบ
เอกสารประกอบการจองซื Eอดงัตอ่ไปนี E 

(1) ผู้จองซื Eอประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย : สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนที�ยงัไมห่มดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง หรือในกรณีที�ไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนา
ทะเบียนบ้านหน้าที�มีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื�นที�มี
เลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั และเอกสารหรือหลกัฐานแสดงการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกุล 
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง(กรณีผู้จองซื Eอเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบคํายินยอมของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้ แทนโดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้ปกครองที�ผู้ปกครองลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง และสําเนาทะเบียนบ้านที�ผู้ เยาว์อาศยัอยู ่
พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง) และสําเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร 
กรณีผู้จองซื Eอขอรับเงินคา่จองซื Eอหนว่ยทรัสต์คนืโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร โดยชื�อของ
บญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัชื�อผู้จองซื Eอ 

(2) ผู้ จองซื Eอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที�ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซื Eอเป็นผู้ เยาว์ จะต้อง
แนบหลกัฐานที�แสดงวา่สามารถจองซื Eอหน่วยทรัสต์ได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย) และสําเนา
หน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซื Eอขอรับเงินคา่จองซื Eอหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอน
เงินเข้าบญัชีธนาคาร โดยชื�อของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัชื�อผู้จองซื Eอ 

(3) ผู้จองซื Eอประเภทนิติบคุคลตามกฎหมายไทยหรือที�จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนงัสือ
แสดงความเป็นนิติบคุคล หรือสาํเนาหนงัสือรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที�ออกไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวนัจองซื Eอ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล
นั Eน และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
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สําเนาใบต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง และสาํเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซื Eอ
ขอรับเงินคา่จองซื Eอหนว่ยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร โดยชื�อของบญัชีธนาคาร
ดงักลา่วต้องตรงกบัชื�อผู้จองซื Eอ 

(4) ผู้จองซื Eอประเภทนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติ
บคุคล หรือสําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตั Eงบริษัท (Certificate of Incorporation) หนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที�ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซื Eอ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั Eนและประทบัตราสําคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง สําเนาเอกสารประกอบ
ข้างต้นทั Eงหมดที�ลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื�อโดย
เจ้าหน้าที� Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที�ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยใน
ประเทศที�เอกสารดงักล่าวได้จัดทําหรือรับรองความถกูต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนั
จองซื Eอ และแนบสาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางที�ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) 
ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และสําเนาหน้าแรก
ของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซื Eอขอรับเงินค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้า
บญัชีธนาคาร โดยชื�อของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัชื�อผู้จองซื Eอ 

กรณีผู้ จองซื Eอเป็นผู้ ที�มีบัญชีซื Eอขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื�นๆ กับผู้ จัดจําหน่ายและ
ตวัแทนจําหนา่ยหน่วยทรัสต์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 และได้ผ่านขั Eนตอนการรู้จกัลกูค้าและ
ตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี�ยง (Suitability Test) กับผู้ จัดจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แล้วภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื Eอดงักลา่วไม่จําเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซื Eอ ทั Eงนี E หากไม่เป็นไปตามเงื�อนไขที�กล่าวข้างต้น ผู้ จองซื Eอจะต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที�กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน
พร้อมลงลายมือชื�อผู้ จองซื Eอให้แก่ผู้ จัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่าย เพื�อเป็นเอกสาร
ประกอบใบจองซื Eอนอกจากนี E ผู้จองซื Eอจะต้องกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที�ผู้จองซื Eอไม่
ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แตป่ระสงค์ที�จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซื Eอ
ประสงค์ที�จะฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที� 600 หากผู้จองซื Eอ
ดงักลา่วไมก่รอกแบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign AccountTax 
Compliance Act (FATCA) ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของ
ผู้จองซื Eอให้แก่ผู้จองซื Eอ 
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(ข) ผู้ จองซื Eอสามารถจองซื Eอได้ที�สํานักงานและสาขาของผู้ จัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่าย
หนว่ยทรัสต์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ภายในระยะเวลาการจองซื Eอ คือ ตั Eงแตว่นัที� 26 - 30 ตลุาคม 
2558 ระหว่างเวลาทําการของสํานักงานและสาขาของผู้ จัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่าย
หนว่ยทรัสต์ 

(ค) ผู้จองซื Eอต้องชําระเงินคา่จองซื Eอหนว่ยทรัสต์ตามจํานวนที�จองซื Eอ ณ วนัจองซื Eอหากทําการจองซื Eอ
ระหวา่งวนัที� 26 - 28 ตลุาคม 2558 ระหวา่งเวลาทําการของสาํนกังานและสาขาของผู้จดัจําหนา่ย
และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือระหว่างเวลาเปิดทําการของสํานกังานและสาขาของผู้จัด
จําหนา่ยและตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ถึงเวลา 12:00 น. ของวนัที� 29 ตลุาคม 2558 ผู้จองซื Eอ
จะต้องชําระเงินค่าจองซื Eอ โดยชําระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที�เรียกว่า Automatic 
Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกวา่ "เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ลง
วนัที�ภายในวนัที� 29 ตุลาคม 2558 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการเท่านั Eนและชื�อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื�อเดียวกับผู้จองซื Eอ
เท่านั Eน ทั Eงนี E การชําระเงินค่าจองซื Eอเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั�งจ่าย
บญัชีธนาคารที� ผู้จดัจําหนา่ยและตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์กําหนด พร้อมทั Eงเขียนชื�อ นามสกลุ 
และหมายเลขโทรศพัท์ที�ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั หากทําการจองซื Eอหลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที� 29 
ตลุาคม 2558 ผู้จองซื Eอจะต้องชําระเงินคา่จองซื Eอตามจํานวนที�จองซื Eอ โดยชําระเป็นเงินโอน หรือ
เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที�เรียกวา่ Automatic Transfer System หรือ ATS) เทา่นั Eน 

(ง) ทั Eงนี E การชําระเงินค่าจองซื Eอผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ 
ATS) จะกระทําได้เฉพาะผู้จองซื Eอที�ได้เปิดบญัชีเพื�อซื Eอขายหลกัทรัพย์กบัผู้จดัการการจดัจําหน่าย
ผู้จดัจําหน่าย และตวัแทนจําหน่ายแต่ละรายตามที�ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ที�ได้ดําเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื�อชําระคา่ภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมี
ผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซื Eอผู้จองซื Eอที�ชําระเงินคา่จองซื Eอด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบ
การโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้โอน
เงินค่าจองซื Eอ หรือขีดคร่อมและสั�งจ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื Eอหน่วยทรัสต์ที�ผู้ จัดจําหน่ายและ
ตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ กําหนด ซึ�งผู้ จองซื Eอสามารถสอบถามชื�อและเลขที�บญัชีจองซื Eอได้
จากผู้จดัจําหนา่ยและตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ที�ผู้จองซื Eอประสงค์จะจองซื Eอ โดยผู้จดัจําหน่าย
และตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์แตล่ะรายจะเป็นผู้ ทําการโอนเงินของยอดจองซื Eอรวมในสว่นของ
ตนให้กบัทรัสตีตอ่ไป 

(จ) ผู้จองซื Eอต้องนําใบจองซื Eอและเอกสารประกอบการจองซื Eอในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื Eอในข้อ (ค) 
หรือหลกัฐานที�แสดงวา่มีการชําระคา่จองซื Eอหนว่ยทรัสต์มายื�นความจํานงขอจองซื Eอและชําระเงิน
ได้ที�ผู้ จดัจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายแต่ละรายตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 ในระหว่างระยะเวลา
จองซื Eอที�กําหนดไว้ในข้อ (ข) โดยในการจองซื Eอเจ้าหน้าที�ที�รับจองซื Eอจะลงลายมือชื�อรับจองเพื�อ
เป็นหลกัฐานในการรับจองซื Eอหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื Eอ  
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(ฉ) ผู้ ที�ยื�นความจํานงในการจองซื Eอและได้ชําระค่าจองซื Eอไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื Eอและขอเงินคืน
ไมไ่ด้ ทั Eงนี E ผู้จดัจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิยกเลิกการจองซื Eอของผู้จองซื Eอที�
ดําเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้ 

2.4 ขั )นตอนการคืนเงนิค่าจองซื )อหน่วยทรัสต์ 

2.4.1 ในกรณีผู้จองซื )อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ อันเนื�องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่า
จองซื )อ 

ตามเช็คค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ หรือเนื�องจากการปฏิบตัิผิดเงื�อนไขในการจองซื Eอผู้จดัจําหน่ายและตวัแทน
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที�ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ซึ�งเป็นผู้ รับจองซื Eอหน่วยทรัสต์จากผู้ จองซื Eอรายนั Eนๆ จะ
ดําเนินการคืนเช็คคา่จองซื Eอให้แก่ผู้จองซื Eอที�ไม่ได้รับการจดัสรรอนัเนื�องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ตามเช็คค่าจองซื Eอ หรือเนื�องจากการปฏิบตัิผิดเงื�อนไขในการจองซื Eอ โดยผู้จองซื Eอ
ดงักลา่วต้องติดตอ่ขอรับเช็คฉบบัดงักลา่วคืนจากผู้จดัจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที�ระบุ
ไว้ในข้อ 2.1.3 ภายใน 14 วนั นบัจากวนัสิ Eนสดุระยะเวลาการจองซื Eอ 

2.4.2 กรณีที�มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

การยกเลกิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์สามารถแบง่ออกได้เป็น 5 กรณี คือ 

(1) มีผู้จองซื Eอไมถ่ึงสองร้อยห้าสบิราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบงัคบัตลาด
หลกัทรัพย์เกี�ยวกบัการรับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) มลูคา่หนว่ยทรัสต์ที�จองซื Eอเมื�อรวมกบัมลูคา่กู้ยืมจากบคุคลอื�น (ถ้ามี) มีมลูคา่ไมเ่พียงพอที�จะลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือไมถ่ึงจํานวนตามที�ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชี Eชวน หรือตํ�ากวา่
ห้าร้อยล้านบาท 

(3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนั ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตั Eงทรัสต์ 
ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ลงทนุต่างด้าวไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 2.6 
ของสว่นนี E และไมส่ามารถแก้ไขให้ถกูต้อง 

(4) ไม่สามารถโอนเงินที�ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื�อก่อตั Eงกองทรัสต์ให้แล้วเสร็จ
ภายในสบิห้าวนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

(5) ในกรณีที�ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยมีสทิธิยกเลกิเสนอขายหนว่ยทรัสต์ให้ถือวา่ผู้จองซื Eอได้ใช้สิทธิยกเลิก
การจองซื Eอหน่วยทรัสต์ทนัที ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ต่างๆ ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั Eงผู้จดัการ
การจดัจําหนา่ย (Underwriting Agreement) ซึ�งรวมถึงเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี E 

(ก) เมื�อผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื�อนไขใดๆ ที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั Eง
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย (Underwriting Agreement) 
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(ข) เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยั การเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั Eง
ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัในธุรกิจหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทที�อาจมีผลกระทบตอ่การจดัจําหนา่ยในครั Eงนี E 

(ค) เมื�อมีการยกเลกิสญัญาแตง่ตั Eงผู้จดัการการจดัจําหนา่ย (Underwriting Agreement) หรือ 

(ง) เมื�อมีเหตุที�ทําให้สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการสั�งระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ หรือไมส่ามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ที�เสนอขายได้ 

ทั Eงนี E รายละเอียดและเงื�อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์และการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื�อนไขที�จะกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั Eงผู้ จัดการการจัด
จําหนา่ย (Underwriting Agreement)  

เมื�อสิ Eนสุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) - (5) อย่างใดอย่างหนึ�ง ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะยกเลกิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ทั Eงจํานวนและผู้จดัจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1.3 รายที�รับจองซื Eอหนว่ยทรัสต์จากผู้จองซื Eอ จะดําเนินการให้มีการสง่มอบเงินค่าจอง
ซื Eอหน่วยทรัสต์โดยการโอนเงิน หรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ จองซื Eอ และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามที�อยู่ที�ระบุไว้ในใบจองซื Eอ ภายใน 14 วัน นับจากวันที�สิ Eนสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครั Eงนี E หรือ วนัที�ระงับหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่มีดอกเบี Eย 
และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื Eอรายนั Eนๆ  

ทั Eงนี E ในกรณีที�ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซื Eอหน่วยทรัสต์ได้ ภายในระยะเวลา
ดงักลา่ว ผู้จดัจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ รายที�มีหน้าที�รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่ว
จะต้องชําระดอกเบี Eยให้แก่ผู้ จองซื Eอในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื Eอ
หน่วยทรัสต์ที�ไม่ได้ส่งคืน นับจากวนัที�พ้นกําหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที�ได้มีการชําระคืนตาม
วิธีการดงักลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ดี ไมว่า่ในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื Eอเข้าบญัชีธนาคารของผู้
จองซื Eอ หรือสง่เช็คคืนเงินคา่จองซื Eอหนว่ยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที�อยูที่�ระบไุว้ในใบจองซื Eอโดย
ถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซื Eอได้รับเงินจองซื Eอหนว่ยทรัสต์คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื Eอจะไมม่ีสทิธิเรียกร้อง
ดอกเบี Eย และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป  

ทั Eงนี E หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินคา่จองซื Eอเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซื Eอ หรือการสญูหายใน
การจดัสง่เช็ค ซึ�งไมใ่ช่ความผิดของผู้จดัจําหน่ายและ/หรือตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่น ข้อมลูชื�อ ที�อยู ่
ของผู้จองซื Eอไมช่ดัเจนหรือไมค่รบถ้วน ไมถ่กูต้องหรือไมเ่ป็นปัจจบุนั ตามที�ระบไุว้ในใบจองซื Eอที�ได้ให้ไว้กบัผู้
จดัจําหนา่ยและตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

2.5 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายผ่านผู้จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ในครั Eงนี E แบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรร
ให้แก่ (1) ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น (2) นกัลงทุนสถาบนั และ (3) ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายและตวัแทน
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จําหน่ายหน่วยทรัสต์ นอกจากนี E การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยผู้จัดการการจัดจําหน่าย และผู้ จัดจําหน่ายจะอยู่
ภายใต้เกณฑ์ ดงันี E 

(1) ผู้จัดการการจัดจําหน่ายอาจเปลี�ยนแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายต่อนกัลงทนุในแต่ละประเภทโดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื Eอหนว่ยทรัสต์ของผู้ลงทนุในแตล่ะประเภทเพื�อทําให้การ
จองซื Eอหนว่ยทรัสต์ครั Eงนี Eประสบความสาํเร็จในการขายสงูสดุ 

(2) ผู้จัดการการจัดจําหน่าย และผู้จัดจําหน่ายจะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจําหน่าย
หนว่ยทรัสต์ที�ร่วมจดัจําหนา่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ บริษัทใหญ่บริษัทย่อยของตนเอง 
หรือของผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ที�ร่วมจดัจําหนา่ย และผู้ ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงกองทนุรวมที�มีลกัษณะที�ผู้จดัการ
การจดัจําหนา่ย และผู้จดัจําหนา่ยถกูห้ามมิให้จดัสรรหลกัทรัพย์ให้ตลอดจนบคุคลที�บริษัทถกูห้ามมิให้จดัสรร
หลกัทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�เหลือจากการจองซื Eอของผู้จองซื Eอทั Eงหมด ทั Eงนี E เป็นไปตาม
รายละเอียดที�กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทธ. 70/2552 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข 
และวิธีการในการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ ลงวนัที� 3 สงิหาคม 2552 (รวมทั Eงที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

(3) ผู้จัดการการจัดจําหน่ายอาจพิจารณาเพิ�มหรือลดสดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (Claw back/Claw 
forward) ที�เสนอขายนกัลงทนุสถาบนั ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์แล้วแต่กรณี โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื Eอหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบันผู้มีอุปการคุณของผู้ จัด
จําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ เป็นต้น 

2.5.1 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น 

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ จัดการการจัดจําหน่าย 
ตามที�ระบไุว้ใน ข้อ 2.1.3 หวัข้อ ผู้จดัการการจดัจําหน่าย โดยจะทําการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บคุคลใด 
และ/หรือ ในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
จํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จดัสรรให้แก่ ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะมีจํานวนขั Eนตํ�า 2,000 หน่วยและเพิ�มเป็น
จํานวนทวีคณูของ 100 หนว่ย 

หากปรากฏวา่ยงัมีจํานวนหนว่ยทรัสต์คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรให้แก่ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ข้างต้น
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้จองซื Eอประเภท
อื�นๆ เพิ�มเติม 

2.5.2 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื )อประเภทนักลงทุนสถาบัน  

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่นกัลงทนุสถาบนั ให้อยูใ่นดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจําหนา่ย ตามที�ระบไุว้ใน 
ข้อ 2.1.3 หวัข้อ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย โดยจะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลใด และ/หรือ ในจํานวนมาก
น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บคุคลใดก็ได้ ทั Eงนี E จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จดัสรร
ให้แก่นกัลงทนุสถาบนัรายใดจะมีจํานวนขั Eนตํ�า 2,000 หน่วยและเพิ�มเป็นจํานวนทวีคูณของ 100 หน่วย 
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หากยอดการจองซื Eอหนว่ยทรัสต์ครบตามจํานวนที�กําหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย ขอสงวนสทิธิในการ
ปิดรับจองซื Eอหนว่ยทรัสต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื Eอ 

2.5.3 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื )อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายและตัวแทน
จาํหน่ายหน่วยทรัสต์ 

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ให้อยู่ใน
ดลุพินิจของผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย โดยจะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอปุการคณุ ผู้ ที�เป็นลกูค้า
หรือคาดวา่จะเป็นลกูค้าของผู้จดัจําหนา่ยและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
ก่อน จึงจดัสรรแก่บคุคลอื�นๆ ต่อไป โดยจะจดัสรรให้แก่บคุคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ 
หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บคุคลใดก็ได้ ทั Eงนี E จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จดัสรรให้แก่ผู้มีอปุการ
คณุของผู้จดัจําหนา่ยและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ รายใดจะมีจํานวนขั Eนตํ�า 2,000 หน่วยและเพิ�มเป็น
จํานวนทวีคณูของ 100 หนว่ย หากยอดการจองซื Eอหนว่ยทรัสต์ของผู้จองซื Eอผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจําหนา่ย
และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ครบตามจํานวนที�กําหนดแล้ว ผู้จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ขอ
สงวนสทิธิในการปิดรับจองซื Eอหนว่ยทรัสต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื Eอ 

2.6 ข้อจาํกัดการถอืและโอนหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย 

(ก) ในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซื Eอ จะจัดสรรให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ไม่เกินอัตรา
ดงัตอ่ไปนี E 

(1) ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั Eงหมดของกองทรัสต์ และ 

(2) ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั Eงหมดของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด ในกรณีที�มีการ
แบง่ชนิดของหนว่ยทรัสต์ 

(ข) ในกรณีที�ผู้ ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็นผู้ ก่อตั Eงทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้ จัดการกองทรัสต์ ให้การจัดสรร
หน่วยทรัสต์แก่บุคคลดงักล่าวเป็นไปตามอัตราและหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการเป็นผู้ก่อตั Eงทรัสต์และการเป็นทรัสตีของทรัสต์
เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้ จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานแล้วแตก่รณีด้วย 

(ค) ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ ประกาศหรือข้อกําหนดที�
เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์นั Eนกําหนดสดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าวไว้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัสรร
หนว่ยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุตา่งด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนั Eนด้วย ในกรณีนี Eสดัสว่นการลงทนุ
ของผู้ลงทนุต่างด้าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั Eงหมด เนื�องจากเป็น
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที�มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที�มีการลงทนุเพื�อให้ได้มาซึ�งสิทธิในที�ดิน
ตามประมวลกฎหมายที�ดิน 
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(ง) ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงวา่บคุคลใด กลุม่บคุคลเดียวกนัใด ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตั Eงทรัสต์ ทรัสตี 
ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้ลงทนุตา่งด้าว ถือหนว่ยทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ข้างต้น 
บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที�ถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที�กําหนด โดยกองทรัสต์จะยกประโยชน์ตอบแทนส่วนดังกล่าวให้เป็นของผู้ รับ
ประโยชน์รายอื�น และถือวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทั Eงปวงรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว 

(จ) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการจองซื Eอหน่วยทรัสต์ทั Eงหมดหรือบางสว่น
ในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี E 

(1) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที�ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยได้รับจากผู้จองซื Eอหน่วยทรัสต์ไม่ถกูต้องตามความเป็น
จริง หรือไมค่รบถ้วน 

(2) กรณีผู้จดัการการจดัจําหน่ายเกิดข้อสงสยัว่าการซื Eอหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื Eอหน่วยทรัสต์ไม่โปร่งใส เช่น 
อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 

(3) ในกรณีที�ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยเห็นวา่อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จะลงทนุ อาจมีมลูค่ารวมกนัแล้วไม่
ถึงร้อยละ 75 ของมลูคา่เงินที�กองทรัสต์ระดมทนุได้ 

(4) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายอาจขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการจองซื Eอหน่วยทรัสต์ในบางกรณีตามที�ผู้จดัการ
การจดัจําหนา่ยเห็นสมควร เช่น ในกรณีที�ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ หรือ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีที�การจองซื Eอหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์ หรือ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีที�ผู้ จองซื Eอเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ที�มีถิ�นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บคุคลซึ�งปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิของบคุคลดงักลา่ว และบริษัท 
หรือห้างหุ้ นส่วนซึ�งจัดให้มีขึ Eนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั Eงนี Eเพื�อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และชื�อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยเป็นหลกั 

(5) ผู้จองซื Eอหนว่ยทรัสต์ที�มีถิ�นฐานอยูใ่นตา่งประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื�องของข้อกําหนด กฎระเบียบ 
และภาษีตา่งๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง 

(6) ผู้จัดการการจัดจําหน่ายจะถือว่าผู้จองซื Eอหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้ลงทุน ได้
ทําการศึกษา เข้าใจ และยินดีที�จะปฏิบตัิตาม หรือผกูพนัตามข้อตกลง ข้อกําหนดสญัญา หรือเงื�อนไข
ต่างๆ ที�กองทรัสต์เข้าผูกพนัไว้ตามอํานาจที�มีตามกฎหมายทั Eงที�ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 
และ/หรือ หนงัสอืชี Eชวน และ/หรือ ตามประกาศ คําสั�ง ระเบียบต่างๆ ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงานที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ประกาศกําหนด ทั Eงที�มีอยู่ในปัจจุบนั และที�จะได้
แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ในภายหน้า 
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2.7 วิธีการส่งมอบหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แตง่ตั Eงบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็น
นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ให้กบักองทรัสต์ และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ที�จองซื Eอในการเสนอขายครั Eงนี Eแล้วกลา่วคือ 
ผู้จองซื Eอสามารถใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และเข้าสูร่ะบบซื Eอขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) 
ได้ทนัที ทั Eงนี Eเพื�อให้ผู้จองซื Eอสามารถขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ได้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต
ให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ�มทําการซื Eอขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ซึ�งแตกต่างจากกรณีที�ผู้ จองซื Eอจะ
ขอรับใบทรัสต์ โดยผู้จองซื Eอหลกัทรัพย์จะไมส่ามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) จนกว่าจะได้รับ
ใบทรัสต์ 

ดงันั Eน ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั Eงนี E ผู้ จองซื Eอสามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ�งใน } 
กรณี ดงัตอ่ไปนี E คือ 

(ก) ในกรณีที�ผู้จองซื Eอประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื Eอ นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์
ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะทําการส่งมอบใบทรัสต์ตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้
ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื�อ ที�อยู่ที�ระบไุว้ในใบจองซื Eอภายใน 15 วนัทําการนบั
จากวันปิดทําการจองซื Eอหน่วยทรัสต์ (โดยไม่รวมวันปิดทําการจองซื Eอ) ในกรณีนี E ผู้ ได้รับการจัดสรรจะไม่
สามารถขายหน่วยทรัสต์ที�ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ ซึ�งอาจจะ
ได้รับภายหลงัจากที�หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซื Eอขายในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) 

(ข) ในกรณีที�ผู้ จองซื Eอประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้ จองซื Eอประสงค์ที�จะฝาก
หน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ�งผู้ จองซื Eอจะต้องมีบัญชีซื Eอขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนี Eนาย
ทะเบียนหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะออกใบทรัสต์ในชื�อของ “บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหนว่ยทรัสต์
ที�บริษัทหลกัทรัพย์นั Eนฝากอยู่และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื Eอภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัปิดการ
จองซื Eอ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ผู้จองซื Eอฝากไว้ ใน
กรณีนี E ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที�ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ได้ทนัทีที�
ตลาดหลกัทรัพย์ฯอนญุาตให้หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ทําการซื Eอขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) 

ในกรณีที�ผู้จองซื Eอหน่วยทรัสต์เลือกให้บริษัทฯดําเนินการตามข้อ 2.7 (ข) ชื�อผู้จองซื Eอในใบจองซื Eอจะต้องตรง
กบัชื�อเจ้าของบญัชีซื Eอขายหลกัทรัพย์ที�ผู้จองซื Eอประสงค์ที�จะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์
ดังกล่าว มิฉะนั Eนแล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการออกใบทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซื Eอ ดังมี
รายละเอียดและวิธีการตามข้อ 2.7 (ก) แทน 

(ค) ในกรณีที�ผู้จองซื Eอไมป่ระสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แตป่ระสงค์ที�จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยผู้จอง
ซื Eอประสงค์ที�จะฝากหนว่ยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที� 600 ในกรณีนี E กองทรัสต์จะ
ดําเนินการนําหน่วยทรัสต์ที�ได้รับการจดัสรรฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหน่วยทรัสต์ตามจํานวนที�ผู้ จองซื Eอได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออก
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หลกัทรัพย์สมาชิกเลขที� 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื Eอภายใน� วนัทําการนบัจากวนัปิดการ
จองซื Eอ และหากผู้จองซื Eอต้องการจะถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 
600 ผู้จองซื Eอสามารถติดต่อได้ที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ�งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์ตามอตัราที�
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด ทั Eงนี E การถอนหน่วยทรัสต์ที�ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขที� 600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดงันั Eนผู้จองซื Eอที�นําฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่
สามารถถอนหนว่ยทรัสต์ได้ทนัภายในวนัที�หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ�มทําการซื Eอขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 
(SET) 

ทั Eงนี E หากผู้ จองซื Eอไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ�งในใบจองซื Eอ ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออก
ใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื Eอตามข้อ 2.7 (ก) ให้แก่ผู้จองซื Eอ 

3. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเสนอขายครั)งนี ) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

มูลค่าไม่เกนิ (บาท) 

คา่ธรรมเนียมคําขออนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 100,000 
คา่ธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 202,000 
คา่ธรรมเนียมการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 1,060,000 
คา่ใช้จ่ายอื�นๆ เช่น คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ คา่ที�ปรึกษากฎหมาย ค่าผู้
ประเมินราคาอิสระ ค่าที�ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ 
(Underwriting Fee) ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการจัดหาเงินกู้ ยืม ค่าตรวจสอบเชิง
วิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี ค่าพิมพ์หนงัสือชี Eชวนและใบจองซื Eอหน่วยทรัสต์ 
คา่ธรรมเนียมในการได้มาซึ�งทรัพย์สนิของกองทรัสต์ (Acquisition fee) และคา่ใช้จ่าย
ในการประชาสมัพนัธ์การเสนอขายหนว่ยทรัสต์เป็นต้น 

142,000,000 

รวมคา่ใช้จ่ายทั Eงสิ Eนประมาณ  143,362,000 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล  

1. การรับรองความถกูต้องของข้อมลูโดยผู้จดัการกองทรัสต์  

1.1  กรรมการบริหาร  

 ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในหนงัสอืชี )ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบบันี )แล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะ
ของกรรมการบริหาร ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดงักลา่วถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื�นสําคญัผิด หรือไม่ขาด
ข้อมลูที�ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 

 นอกจากนี )ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในที�ดี และระบบการ
บริหารจดัการที�รัดกุมเพียงพอที�จะทําให้การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและกองทรัสต์มีความถกูต้องครบถ้วน รวมทั )งเพื�อให้
การจดัการกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตั )งทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 ในการนี )เพื�อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั )งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้วข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นายปิยะพงศ์ พินธุประภา เป็นผู้ลงลายมือชื�อกํากบัเอกสารนี )ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื�อ
ของ นายปิยะพงศ์ พินธุประภา ไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื�อ ตําแหนง่ ลายมือชื�อ 
 
1. นายปิยะพงศ์ พินธุประภา  

 
กรรมการบริหารและ                           

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 
        (นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 

    
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

ผู้ รับมอบอํานาจในการลงชื�อกํากบัเอกสาร  

ชื�อ ตําแหนง่ ลายมือชื�อ 
 
1. นายปิยะพงศ์ พินธุประภา  

 
กรรมการและ                                    

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 
(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 
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1.2  กรรมการบริษัท  

 ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในหนงัสอืชี )ชวนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ฉบบันี )แล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะของ
กรรมการบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื�นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที�
ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 

 ในการนี ) เพื�อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั )งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นายปิยะพงศ์ พินธุประภา เป็นผู้ลงลายมือชื�อกํากบัเอกสารนี )ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื�อ
ของ นายปิยะพงศ์ พินธุประภา ไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื�อ ตําแหนง่ ลายมือชื�อ 

1. นายกําธร ตติยกว ี ประธานกรรมการและกรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม 

(นายกําธร ตติยกวี) 

    

 

2. นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์  

 

กรรมการอิสระ 

 

(นายรฐัชยั ธีระธนาวฒัน์) 

    

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

ผู้ รับมอบอํานาจในการลงชื�อกํากบัเอกสาร  

ชื�อ ตําแหนง่ ลายมือชื�อ 

1. นายปิยะพงศ์ พินธุประภา  กรรมการและ                                   
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 
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2. การรับรองการปฏิบตัิหน้าที�ของที�ปรึกษาทางการเงิน 

 ข้าพเจ้าในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที�เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูใน
หนงัสอืชี )ชวนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ฉบบันี )แล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะที�ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรอง
วา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วนไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อื�นสาํคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที�ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 

 เว้นแต่ข้อมูลในเรื�องรายงานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จะลงทุนของหนงัสือชี )ชวนการเสนอขาย ที�
ข้าพเจ้าใช้ข้อมลูจาก รายงานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ที�จดัทําโดย บริษัท แกรนด์  แอสเซท  แอดไวเซอรี�  จํากดั และ
รายงานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ที�จดัทําโดย บริษัท ทีเอพีแวลเูอชั�น จํากดั ซึ�งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้ เชี�ยวชาญในเรื�องนี )
เป็นอยา่งดี 

ชื�อ ตําแหนง่ ลายมือชื�อ 

1. นายพรชยั ปัทมินทร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่                     
สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงิน 

(นายพรชยั ปัทมินทร) 
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ร่างสัญญาก่อตั �งทรัสต์ 
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จาํกดั 

ในฐานะ “ผู้ก่อตั �งกองทรัสต์” 

และ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ในฐานะ “ทรัสต”ี 

และ 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

สัญญาก่อตั �งทรัสต์ 
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ร่างสัญญาก่อตั �งทรัสต์ 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
(WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) 

สญัญาก่อตั �งทรัสต์ ("สัญญา") ฉบบันี �ทําขึ �นเมื�อวนัที� [●] ระหวา่ง  

(1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจํากดั จดทะเบียน
จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย สํานกังานตั �งอยู่เลขที� 1121 หมู่ที� 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง
สมทุรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 10270 ในฐานะผู้ก่อตั �งทรัสต์ซึ�งจะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เมื�อมีการ
ก่อตั �งกองทรัสต์แล้ว (ตอ่ไปนี �จะเรียกวา่ "บริษัทฯ") และ  

(2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ซึ�งเป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทมหาชนจํากดั จด
ทะเบียนจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย สาํนกังานตั �งอยูเ่ลขที� 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั �น 32 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ในฐานะทรัสตี (ตอ่ไปนี �จะเรียกวา่ "ทรัสตี") 

โดยที� 

ก. บริษัทฯ ประสงค์จะจัดตั �งทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เรียกว่า “ทรัสต์เพื� อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHA Business Complex 
Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust)” ชื�อยอ่ WHABT 

ข. บริษัทฯ ตกลงที�จะโอนเงินที�ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื�อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์  

ค. ทรัสตี ตกลงที�จะดําเนินการเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ (ตามที�ได้นิยามด้านล่าง) ตามข้อตกลงและเงื�อนไขที�
กําหนดไว้ในสญัญานี � และ 

ง. บริษัทฯ และทรัสตีได้ตกลงเข้าทําสญัญานี �โดยมีเนื �อความและสาระสําคญัเป็นไปตามพระราชบญัญัติทรัสต์ 
(ตามที�ได้นิยามด้านลา่ง) ประกาศ สร. 26/2555 (ตามที�ได้นิยามด้านลา่ง) รวมทั �งประกาศ กฎ และคําสั�งที�ออก
ตามกฎหมายดงักลา่วและหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 (ตามที�ได้นิยามด้านลา่ง)  

คู่สัญญาจึงตกลงกันเข้าทาํสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื�อนไขดังต่อไปนี � 

คาํนิยามและการตคีวาม 

เว้นแตข้่อความในสญัญาฉบบันี �จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น ให้ถ้อยคําที�ระบตุอ่ไปนี �มีความหมาย ดงันี � 

กองทรัสต์ หมายถึง ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอช
เอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHA Business Complex Freehold 
and Leasehold Real Estate Investment Trust: WHABT) 
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การเพิ�มทุนแบบมอบ
อาํนาจทั�วไป (General 
Mandate) 

หมายถึง การเพิ�มทุนของกองทรัสต์ตามมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ให้
อํานาจผู้ จัดการกองทรัสต์กําหนดหรือเห็นชอบวตัถุประสงค์การ
ออกและจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ�มทนุแตล่ะคราวตามความเหมาะสม 
เช่น การกําหนดราคา วนัและเวลาที�จะเสนอขาย หรือเงื�อนไขใน
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ เป็นต้น 

กลุ่มบุคคลเดียวกนั หมายถึง บุคคลที�มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ�งหรือหลาย
ลกัษณะตามที�กําหนดในประกาศ ทจ. hi/jkkk 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุด้วย 

ค่าเช่า หมายถึง คา่ตอบแทนที�ได้รับจากการให้เช่า การให้ใช้พื �นที� และการให้บริการ
ที�เกี�ยวเนื�องกบัการให้เช่าหรือการให้ใช้พื �นที� ทั �งนี � ให้หมายความ
รวมถึงค่าบริการสว่นกลาง (Common Area Management Fee) 
และ/หรือ ค่าบริการสาธารณูปโภค และ/หรือ การให้บริการอื�นๆ ที�
เกี�ยวข้องกบัการเช่าหรือทรัพย์สนิที�ให้เช่า 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทรัพย์สินหลกั หมายถึง ทรัพย์สินหลักที�กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที�
กําหนดในประกาศ ทจ. hi/jkkk และประกาศอื�นที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดหรือแก้ไขเพิ�มเติม 

ทรัพย์สินอื�น หมายถึง ทรัพย์สินที�กองทรัสต์สามารถลงทนุได้ ซึ�งไม่ใช่ทรัพย์สินหลกั ทั �งนี � 
ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ ซึ�งเป็นไปตามประกาศ สร. 
jo/jkkk 

ที�ปรึกษาทางการเงนิ หมายถึง ที�ปรึกษาทางการเงินที�อยู่ในบัญชีรายชื�อที�สํานักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ 

ทุนชาํระแล้ว หมายถึง มลูคา่รวมของหนว่ยทรัสต์ที�ชําระเต็มจํานวนแล้ว 

บุคคลที�เกี�ยวโยงกัน หมายถึง บคุคลที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ประกาศ กข. 1/2553 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� 
กข. 1/2553 เรื�อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบ
ธุรกิจโดยทั�วไปของทรัสตี (และตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 
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ประกาศ กร. 14/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� 
กร. 14/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการเป็นผู้ก่อตั �งทรัสต์ และ
การเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (และ
ตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

ประกาศ ทจ. 49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 49/2555 เรื�อง การ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เ พื�อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (และตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

ประกาศ สช. 29/2555 หมายถึง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที� สช. 29/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการใน
การให้ความเห็นชอบผู้ จัดการกองทรัสต์และมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน (และตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

ประกาศ สร. 26/2555 หมายถึง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที� สร. 26/2555 เรื�อง ข้อกําหนดเกี�ยวกับรายการและ
ข้อความในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เ พื�อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (และตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

ประกาศ สร. 27/2557 หมายถึง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที� สร. 27/2557 เรื�อง หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกับการ
กระทําที�เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (และตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

ผู้จัดการกองทรัสต์ หมายถึง บุคคลที�ทําหน้าที�เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ตามสญัญานี � คือ บริษัท 
ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากผู้ จัดการกองทรัสต์ให้ทําหน้าที�ในการ
บริหารหรือจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

พระราชบัญญัติทรัสต์ หมายถึง พระราชบญัญัติทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ
ตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ 

หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สาํนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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หน่วยทรัสต์ หมายถึง ใบทรัสต์ที�แสดงสิทธิของผู้ ถือในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ 

อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

การก่อตั �งทรัสต์ 

2.1 ลกัษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริหาร  

ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ใช้ชื�อภาษาองักฤษ
ว่า WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ WHABT เป็น
กองทรัสต์ตามพระราชบญัญตัิทรัสต์ ที�ก่อตั �งขึ �นด้วยผลของสญัญาก่อตั �งทรัสต์นี � และสมบรูณ์เมื�อผู้ก่อตั �งทรัสต์
โอนเงินที�ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ กองทรัสต์นี �ไมม่ีสถานะเป็นนิติบคุคล โดยเป็นกองทรัพย์สนิที�อยูใ่นชื�อและอํานาจจดัการของทรัสตี  

การจดัการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีซึ�งได้รับการแต่งตั �ง
ตามสญัญานี � โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ปรากฏในรายการเกี�ยวกับอํานาจหน้าที�
ของทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ ในการนี � ผู้ จัดการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบหลักที�
เกี�ยวข้องกับการดูแลจดัการกองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจ
หน้าที�และความรับผิดชอบหลกัในการกํากับดูแลการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมาย
รายอื�น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสญัญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทั �งนี � ใน
กรณีที�กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื�น
ดงักลา่วอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบคุคลอื�นที�ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมาย
โดยจะเป็นไปตามที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์นี � 

ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบัติหน้าที�ในฐานะที�เป็นผู้ ที�มีวิชาชีพซึ�งได้รับความไว้วางใจ ด้วยความ
ระมดัระวงั ซื�อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมและเป็นไปตามสญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนข้อผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมใน
เอกสารที�เปิดเผย เพื�อประโยชน์ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุ และมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

2.2 ชื�อ อาย ุประเภทและวตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์  

2.2.1 ชื�อ อาย ุและประเภท 

ชื�อของกองทรัสต์ซึ�งก่อตั �งขึ �นตามสญัญานี � คือ ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดบับลวิเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และใช้ชื�อภาษา องักฤษว่า WHA Business Complex Freehold 
and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ WHABT อนึ�ง ชื�อของกองทรัสต์อาจ
เปลี�ยนแปลงได้ตามที�ผู้จดัการกองทรัสต์จะกําหนดเป็นครั �งคราว โดยได้รับอนมุตัิจากทรัสตีและมติของ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  
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กองทรัสต์จัดตั �งขึ �นโดยไม่มีกําหนดอายุของกองทรัสต์ และเป็นกองทรัสต์ประเภทไม่รับซื �อคืน
หนว่ยทรัสต์จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

2.2.2 วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์  

กองทรัสต์จดัตั �งขึ �นตามพระราชบญัญัติทรัสต์ เพื�อประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทนุตามที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออกหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อเสนอขายตอ่ประชาชน และนําหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วเข้า
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์   

ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์นั �น บริษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเงื�อนไข
ที�ระบไุว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามที�กําหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูในการเสนอ
ขายแตล่ะครั �ง โดยจะกําหนดให้ชําระคา่หนว่ยทรัสต์ด้วยเงินสดหรือเทียบเทา่เทา่นั �น  และภายหลงัจาก
ที�บริษัทฯ ได้โอนเงินที�ได้จากการจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ให้ทรัสตีและกองทรัสต์ได้ก่อตั �งขึ �นอย่างสมบรูณ์
ตามพระราชบญัญตัิทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการยื�นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ เพื�อขอให้พิจารณา
รับหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายในสี�สิบห้า (hk) วนันบัแต่วนัปิดการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และเมื�อนําหน่วยทรัสต์ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถทําการซื �อ/ขายหน่วยทรัสต์ผ่านระบบ “การซื �อ/ขาย
หน่วยทรัสต์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของตลาด
หลกัทรัพย์ ทั �งนี � บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบถึงกําหนดเวลาดงักลา่วโดยการเปิดเผยข้อมลู
ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์และผู้ลงทนุโดยมิชกัช้า 

เมื�อกองทรัสต์นําเงินที�ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์จะนําไปลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์  
กองทรัสต์โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (ซึ�งได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์
จากสํานกังาน ก.ล.ต. ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) จะนําทรัพย์สินหลกัดงักลา่วไปจดัหาผลประโยชน์ 
ไมว่า่จะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พื �นที�ในลกัษณะคล้ายคลงึกนักบัการให้เช่า การให้บริการที�
เกี�ยวข้องกบัการเช่าหรือทรัพย์สนิที�ให้เช่า ในการจดัหาผลประโยชน์ดงักลา่ว บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการ
กองทรัสต์ อาจมอบหมายหรือแต่งตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ดําเนินการได้ 
โดยการมอบหมายหรือแต่งตั �งจะเป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญานี � กฎหมาย และประกาศของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในการจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ จะอยู่ภายใต้การควบคมุและกํากบั
ดแูลโดยทรัสตี เพื�อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขแห่งสญัญานี � และ
หลกัเกณฑ์ที�พระราชบญัญัติทรัสต์ รวมทั �งประกาศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์  
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กองทรัสต์จะไมด่ําเนินการในลกัษณะใดที�เป็นการใช้กองทรัสต์เข้าดําเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง 
อีกทั �งกองทรัสต์จะไม่นําอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บคุคลที�มีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะ
นําอสงัหาริมทรัพย์นั �นไปใช้ประกอบธุรกิจที�ขดัตอ่ศีลธรรม หรือไมช่อบด้วยกฎหมาย  

นอกจากนี � กองทรัสต์สามารถลงทนุในทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลกัได้ ทั �งนี � 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และสดัส่วนที�กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศอื�นที�
เกี�ยวข้อง 

ทั �งนี � กองทรัสต์ มีรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 มีนาคม ของทกุปี และรอบระยะเวลา
บญัชีแรกให้สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 

2.3 ผู้ก่อตั �งทรัสต์ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด ตั �งอยู่เลขที� 1121 หมู่ที� 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบล
เทพารักษ์ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2753-3159 เป็นนิติ
บคุคลประเภทบริษัทจํากดั จดทะเบียนจดัตั �งขึ �นเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2557 ตามกฎหมายไทย และเป็นบริษัท
ยอ่ยของ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) ซึ�งถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจํานวนทั �งสิ �นร้อยละเก้าสิบ
เก้าจดุเก้าเก้า (99.99) ของหุ้นที�จําหนา่ยแล้วทั �งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดเกี�ยวกบัโครงสร้างการถือหุ้นและ
โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 

บริษัทฯ ตกลงที�จะโอนเงินที�ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื�อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และเมื�อการก่อตั �งกองทรัสต์มีผลสมบรูณ์แล้ว บริษัทฯ ในฐานะผู้
ก่อตั �งทรัสต์จะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์  

อนึ�ง ในกรณีที�ผู้ก่อตั �งทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้ก่อตั �งทรัสต์และกลุม่บคุคลเดียวกนักบัผู้
ก่อตั �ง ทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ (kv) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดของกองทรัสต์ หรือในสดัสว่นอื�นใดตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด 

2.4 ทรัสตี 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  ตั �งอยู่เลขที� 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั �น 32 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2686-6100 เป็นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทมหาชนจํากัด จดทะเบียนจดัตั �งขึ �นเมื�อวนัที� 7 ตุลาคม 2539 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จํากัด เมื�อวันที�  29 พฤศจิกายน 2545 ตามกฎหมายไทย ทรัสตีเ ป็นผู้ มีคุณสมบัติตามที�กําหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติทรัสต์ และประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยทรัสตีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตี (รายละเอียดเกี�ยวกบัการได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)  

ทรัสตีตกลงที�จะปฏิบตัิหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยตกลงเข้าถือทรัพย์สินที�จะเป็นกองทรัสต์ซึ�งผู้ก่อตั �งท
รัสต์โอนให้แก่ทรัสตีด้วยความไว้วางใจให้จัดการทรัพย์สินดังกล่าวเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม
ข้อตกลงและเงื�อนไขแหง่สญัญานี � หน้าที�หลกัของทรัสตีเกี�ยวกบักองทรัสต์จะเป็นไปตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี �
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และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ทรัสตีมีระบบงานเพื�อดําเนินการดงักล่าวโดยเป็นไปตามพระราชบญัญัติทรัสต์ และ
ประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะแก้ไขเพิ�มเติม
ตอ่ไป   

อนึ�ง ในกรณีที�ทรัสตีประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรัสตีจะถือ
หนว่ยทรัสต์รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละห้าสิบ (50) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์ 
หรือในสดัสว่นอื�นใดตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะแก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไป   

2.5 ผู้จดัการกองทรัสต์ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด ตั �งอยู่เลขที� 1121 หมู่ที� 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบล
เทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 10270 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2753-3159 เป็นนิติ
บคุคลประเภทบริษัทจํากดั จดทะเบียนจดัตั �งขึ �นเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2557 ตามกฎหมายไทย ทั �งนี � เมื�อได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ตกลงที�จะเข้ารับดูแลจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขต อํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบตามที�
กําหนดไว้ในสญัญานี � ตลอดจนสญัญาแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์ และข้อตกลงอื�นระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์
และทรัสตี (ถ้ามี) 

อนึ�ง ในกรณีที�ผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์และกลุ่มบุคคล
เดียวกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ (50) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�
จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์ หรือในสดัสว่นอื�นใดตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะ
แก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไป 

2.6 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ปรากฏชื�อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งได้จัดทําตามหลกัเกณฑ์และขั �นตอนที�
กําหนดในสญัญานี �เป็นผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์ อนึ�ง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีสิทธิและหน้าที�ตามที�
กําหนดในพระราชบญัญัติทรัสต์ และหลกัเกณฑ์อื�นที�เกี�ยวข้องตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. จะได้ประกาศกําหนด 
หรือแก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไป  

2.7 ทรัพย์สนิที�จะให้เป็นกองทรัสต์ 

ทรัพย์สนิเริ�มต้น (Initial Assets) ที�จะให้เป็นกองทรัสต์ คือ เงินที�ผู้ก่อตั �งทรัสต์ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครั �งแรก (“ทรัพย์สินเริ�มต้น”) บริษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตั �งทรัสต์มีหน้าที�ดําเนินการให้ผู้
จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์โอนเงินที�ได้จากการจําหนา่ยหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื�อให้การก่อตั �งกองทรัสต์แล้วเสร็จ
ภายในสบิห้า (15) วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และยื�นเอกสารหลกัฐานที�แสดงได้ว่ามีการโอนเงิน
ดงักลา่ว พร้อมกบัรายงานผลการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.  

ภายหลงัจากที�กองทรัสต์โดยทรัสตีได้รับทรัพย์สนิเริ�มต้นดงักลา่ว กองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สินหลกัตามที�ระบุ
ไว้ในข้อ 8.1 โดยรายละเอียดของทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์จะลงทุนครั �งแรก ปรากฏตามรายละเอียดบญัชี
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ทรัพย์สนิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ทั �งนี � กองทรัสต์จะใช้เงินกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงิน
เพื�อการลงทุนในทรัพย์สินหลกัดงักลา่วด้วย ทั �งนี � จํานวนเงินกู้ และข้อกําหนดเกี�ยวกับการกู้ยืมเงินเป็นไปตาม
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว  

นอกจากนี � ทรัพย์สินที�จะให้เป็นกองทรัสต์ยงัรวมถึงทรัพย์สินอื�นที�กองทรัสต์จะได้มาเพิ�มเติมตามข้อตกลงและ
เงื�อนไขแหง่สญัญานี � ตลอดจนหลกัเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 

2.8 วนัที�จดัตั �งกองทรัสต์ 

วนัที�จดัตั �งกองทรัสต์ ได้แก่วนัที� [●] ซึ�งเป็นวนัที�ได้ทําสญัญานี � และจะมีผลสมบรูณ์เมื�อผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์
ได้โอนเงินที�ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ที�เสนอขายครั �งแรกทั �งหมดให้แก่ทรัสตี 

หน่วยทรัสต์  

หนว่ยทรัสต์ คือ สทิธิในการได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์แบง่ออกเป็นหนว่ย หนว่ยละเทา่ ๆ กนั โดยมลูค่าที�ตรา
ไว้ของหน่วยทรัสต์ คือ หน่วยละ [●] บาท หน่วยทรัสต์ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่าๆ กันในการเป็นผู้ รับ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยสิทธิดงักล่าวไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขแห่งสญัญานี � และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
อยา่งไรก็ดี หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์นี �มิได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน  

หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคณุสมบตัิเป็นหน่วยทรัสต์ประเภทระบชืุ�อผู้ ถือและชําระเต็มมลูค่าทั �งหมด  รวมทั �ง
ไมม่ีข้อจํากดัการโอนหนว่ยทรัสต์ เว้นแตข้่อจํากดัที�เป็นไปตามกฎหมายตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี � 

ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั �งแรกมีจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งสิ �นไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน [●] 
บาท ซึ�งคํานวณตามมลูคา่ที�ตราไว้ 

การเพิ�มทุนของกองทรัสต์  

4.1 อํานาจหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ในการเพิ�มทนุ 

4.1.1 กองทรัสต์อาจเพิ�มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื�อเสนอขายเป็นการทั�วไปต่อผู้ ลงทุน ต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ หรือเสนอขายเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์บางรายก็ได้ โดยให้เป็นไปตามมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และข้อกําหนดในสญัญานี � 

4.1.2 ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�ดาํเนินการตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเพิ�มทนุของกองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงแตไ่ม่
จํากัดเฉพาะ การจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อขอมติอนุมตัิให้เพิ�มทุน และดําเนินการอื�นใด ๆ ที�
เกี�ยวข้องและให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติทรัสต์ ประกาศ ข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง และมติของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์  

4.1.3 การออกหน่วยทรัสต์เพื�อเพิ�มทนุของกองทรัสต์ให้ออกเป็นหน่วยเต็ม กองทรัสต์จะออกหน่วยทรัสต์ที�
เป็นเศษมิได้ ในการออกหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซื �อตามจํานวนเงินค่าจองซื �อนั �น ให้ผู้ จองซื �อได้รับ
หนว่ยทรัสต์เป็นจํานวนเต็มเทา่นั �น  
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4.1.4 การออกหน่วยทรัสต์เพื�อเพิ�มทุนของกองทรัสต์ให้กําหนดระยะเวลาเฉพาะวนัทําการเท่านั �น เว้นแต่
ผู้จดัการกองทรัสต์จะกําหนดเป็นประการอื�นใดโดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีก่อน 

4.1.5 หากการเพิ�มทุนของกองทรัสต์จะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์
และบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของ
ผู้จดัการกองทรัสต์งดออกเสยีงในวาระที�เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุของกองทรัสต์และการออกหนว่ยทรัสต์ 

4.1.6 ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�ดําเนินการตามที�สมควรเพื�อให้หนว่ยทรัสต์ที�ออกใหมใ่นแตล่ะคราวสามารถ
เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายในสี�สิบห้าวนั (45) นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ในแตล่ะคราวนั �น  

4.2 เหตใุนการเพิ�มทนุ 

เหตใุนการเพิ�มทนุกองทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี � 

4.2.1 เพิ�มทุนเพื�อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ�มเติมจากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ที�มีอยูเ่ดิม 

4.2.2 เพิ�มทนุเพื�อปรับปรุงหรือซอ่มแซมทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรือ
อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที�จะใช้หาผลประโยชน์ 
หรือสอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที�เปลี�ยนแปลงไป  

4.2.3 เพิ�มทนุเพื�อตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยูแ่ล้ว ซึ�งเป็นของกองทรัสต์หรือที�กองทรัสต์
มีสทิธิการเช่า เพื�อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือสอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือ
ความต้องการของลกูค้าที�เปลี�ยนแปลงไป 

4.2.4 เพิ�มทนุเพื�อชําระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

4.2.5 เหตอืุ�นใดที�ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรและจําเป็นขอให้มีการเพิ�มทนุ 

4.3 กระบวนการเพิ�มทนุ 

4.3.1 การเพิ�มทนุของกองทรัสต์จะกระทําได้ตอ่เมื�อไมข่ดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์ในการก่อตั �งกองทรัสต์ และ
บทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�
ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

4.3.2 การเพิ�มทุนของกองทรัสต์จะต้องได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�อนมุตัิให้เพิ�มทนุด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ�มเติมดงัตอ่ไปนี � 
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(1) การเพิ�มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย 
ต้องไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์รวมกนัเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียง
ทั �งหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัค้านการเพิ�มทนุ 

(2) ในกรณีที�เป็นการขอมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไป (General 
Mandate) ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที�แสดงไว้อย่างชดัเจนว่าการจดัสรรหน่วยทรัสต์ใหม่จาก
การเพิ�มทนุจะเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วย หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ 
และการปฏิบัติการใด ๆ เกี�ยวกับการเพิ�มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และตาม
แนวทางที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนดในรายละเอียดเพื�อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบตัิ (ถ้า
มี) ทั �งนี � การเพิ�มทุนต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายในหนึ�ง (1) ปีนับแต่วันที�ที�ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้เพิ�มทนุ  

4.3.3 ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทนุเพื�อลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพิ�มเติม ได้ผ่านกระบวนการเกี�ยวกบัการได้มาซึ�ง
ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ตามที�กําหนดในข้อ 8.1.4 แหง่สญัญานี � และหากเป็นการทําธุรกรรมระหวา่ง
กองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องผา่นการดําเนินการ
ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 12 แหง่สญัญานี � 

4.3.4 ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหนว่ยทรัสต์ที�ออกใหม ่

การลดทุนชาํระแล้วของกองทรัสต์  

5.1 อํานาจหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ในการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที�ในการดําเนินการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และจะแก้ไขเพิ�มเติมตอ่ไป 

5.2 เหตใุนการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ให้มีได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

5.2.1 กองทรัสต์มีสภาพคลอ่งสว่นเกินที�เหลอือยูภ่ายหลงัจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ หรือการตดัจําหน่ายสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั �งนี � ต้องปรากฏข้อเท็จจริง
ด้วยวา่กองทรัสต์ไมม่ีกําไรสะสมเหลอือยูแ่ล้ว 

5.2.2 กองทรัสต์มีการเพิ�มทนุเพื�อให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม แตป่รากฏเหตขุดัข้องในภายหลงั ทําให้
ไมส่ามารถได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

5.2.3 กองทรัสต์มีรายการคา่ใช้จ่ายที�ไมใ่ช่เงินสดและไมม่ีเหตตุ้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสทุธิที�ปรับปรุง
แล้วของกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 15.1 แหง่สญัญานี � 

5.2.4 กรณีอื�นใดที�ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้ลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ได้  
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5.3 กระบวนการลดทนุชําระแล้ว 

5.3.1 การลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์จะกระทําได้ต่อเมื�อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั �ง
กองทรัสต์ บทบญัญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

5.3.2 ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตัิให้ลดทุนชําระแล้วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า y ใน h ของ
จํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

5.3.3 ในการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการลดทนุชําระแล้วด้วยวิธีการลด
มลุคา่หนว่ยทรัสต์ให้ตํ�าลงเทา่นั �น 

5.3.4 ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการเฉลี�ยเงินที�ได้จากการลดทนุชําระแล้วคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�อ
อยูใ่นสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมลูค่าหน่วยทรัสต์ที�ใช้
ในการลดทุนชําระแล้วจากมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หนว่ยทรัสต์ ทั �งนี � เงินที�เฉลี�ยคืนต้องไมไ่ด้มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์ 

ทั �งนี � กระบวนการลดทุนชําระแล้วสําหรับเหตตุามที�ระบุในข้อ 5.2.1 ข้อ 5.2.2 หรือข้อ 5.2.3 สามารถ
กระทําได้โดยไมต้่องได้รับมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

6.1 การเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของตวัการตวัแทนระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์กบัทรัส
ตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพันธ์ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนหรือลักษณะอื�นใด ระหว่างทรัสตีและผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ และในระหวา่งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยกนั  

6.2 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ทําให้บคุคลดงักลา่วมีความรับผิดในกรณีที�ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อ
การชําระหนี �ให้แก่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนี �ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และเจ้าหนี �
ของกองทรัสต์จะบงัคบัชําระหนี �ได้จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์เทา่นั �น 

6.3 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิเรียกให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไมเ่กินไปกวา่เงินกําไร หลงัหกัเงินต้นจากการ
กู้ยืมที�ถึงกําหนดชําระ  ภาระผูกพนัอื�นที�ถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด ค่าใช้จ่าย และค่าสํารอง
ต่างๆ ตามที�กฎหมายอนุญาตให้กองทรัสต์หกัได้ และมีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจํานวนทนุของ
กองทรัสต์ที�ปรับปรุงด้วยสว่นเกินหรือสว่นตํ�ากวา่มลูคา่หนว่ยทรัสต์  

6.4 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิให้ตีความสญัญานี �ไปในทางที�ก่อให้เกิดผลขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามข้อ 6.1 ข้อ 6.2 
และข้อ 6.3  

6.5 การเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมทํ่าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีกรรมสทิธิzและสทิธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์โดย
เด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียว ไม่ว่าส่วนหนึ�งส่วนใด และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของ
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กองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจาก
บคุคลภายนอก ในกรณีที�ทรัสตี และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที�กําหนดไว้ใน
สญัญานี �หรือพระราชบญัญตัิทรัสต์ อนัเป็นผลให้ทรัพย์สนิในกองทรัสต์ถกูจําหนา่ยจ่ายโอนไปยงับคุคลภายนอก 
ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ที�พระราชบญัญตัิทรัสต์กําหนด 

6.6 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชําระเงินอื�นใดเพิ�มเติมให้แก่กองทรัสต์
หลงัจากที�ได้ชําระเงินคา่หนว่ยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมม่ีความรับผิดอื�นใดเพิ�มเติมอีกสําหรับ
หนว่ยทรัสต์ที�ถือนั �น 

6.7 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซกัถาม และแสดง
ความเห็นเกี�ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ของทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�
กฎหมายที�เกี�ยวข้องและสญัญานี �กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเข้าแทรกแซงการ
ดําเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี ซึ�งเรื�องดงักลา่วให้ถือเป็น
อํานาจและดลุพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแตก่รณี  

6.8 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิที�จะได้รับการจดัสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามที�กําหนด
ไว้ในข้อ 15 แหง่สญัญานี �  

6.9 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื�อแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี � หรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยเป็นไปตาม
เงื�อนไขและหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในสญัญานี � ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์จะแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี � หรือแก้ไข
วิธีการจดัการ เมื�อได้รับมติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ระบไุว้ในสญัญานี � 

6.10 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิที�จะได้รับเงินคืนเมื�อเลกิกองทรัสต์หรือลดทนุ โดยในกรณีของการเลกิกองทรัสต์นั �น ทรัสตี
ซึ�งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที�เกี�ยวกบัการชําระบญัชีกองทรัสต์อาจจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีทําหน้าที�เป็นผู้ ชําระบญัชี โดย
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�ระบุไว้ในสัญญานี � อนึ�ง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินคืนก็ต่อเมื�อ
กองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลงัจากได้หกัค่าใช้จ่ายและชําระหนี �ของกองทรัสต์เมื�อเลิกกองทรัสต์แล้ว
เทา่นั �น สาํหรับกรณีการลดทนุชําระแล้ว ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดย
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และประกาศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

6.11 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิที�จะโอนหนว่ยทรัสต์ได้ แตท่ั �งนี � จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไข และหลกัเกณฑ์ที�ระบไุว้ในข้อ } 
แหง่สญัญานี � 

6.12 สทิธิประโยชน์อื�น ๆ 

6.12.1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําได้ตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที�ทรัสตีและ/หรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด  

6.12.2 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิลงมติเกี�ยวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ ตามเงื�อนไขและหลกัเกณฑ์ที�กําหนด
ไว้ในสญัญานี � และจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายและประกาศ หลกัเกณฑ์หรือ ข้อบงัคบั ของสํานกังาน 
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ก.ล.ต. และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ จะต้องไมเ่ป็นการเพิ�มภาระของทรัสตี ผู้ก่อทรัสต์ และผู้จดัการ
กองทรัสต์ เกินไปกวา่ที�กฎหมายกําหนด 

6.12.3 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที�จะได้รับเงินคืนเมื�อมีการลดเงินทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ระบไุว้ในข้อ 
5.3 แหง่สญัญานี � 

การจัดทาํสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรัสต์ การโอนหน่วยทรัสต์ และข้อจาํกัดการโอน และการออกเอกสารแสดง
สิทธิ  

7.1 การจดัทําสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และการออกเอกสารแสดงสทิธิ 

7.1.1 ทรัสตีมีหน้าที�จัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์ดําเนินการ
ได้ ในกรณีที�ทรัสตีเป็นผู้จัดทําสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เอง ให้ทรัสตีปฏิบตัิให้เป็นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์โดยอนุโลม และในกรณีทรัสตีมอบหมายให้บุคคลอื�นเป็นผู้ จัดทําสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้บคุคลที�ได้รับมอบหมายดําเนินการจดัทําสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามประกาศ 
กร. 14/2555 หรือประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และสญัญานี � เว้นแต่มี
การจดัทําหลกัฐานตามระบบและหลกัเกณฑ์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แล้ว  

7.1.2 สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้มีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี �  

(1) รายละเอียดทั�วไป 

(ก) ชื�อผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตี 

(ข) จํานวนหนว่ยทรัสต์ มลูคา่ที�ตราไว้ ทนุชําระแล้ว และวนั เดือน ปีที�ออกหนว่ยทรัสต์ 

(ค) ข้อจํากัดในเรื� องการโอน ในเรื� องสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์โดยผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�มีสญัชาติต่างด้าว สดัส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์และกลุม่บคคลเดียวกนั และทรัสตี (ถ้ามีการถือหนว่ยทรัสต์) หรือสดัสว่น
การถือครองหน่วยทรัสต์อื�นใดตามที�พระราชบัญญัติทรัสต์หรือหลักเกณฑ์ที�
เกี�ยวข้องที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และให้รวมถึงหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง
ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) รายละเอียดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย 

(ก) ชื�อ สญัชาติ และที�อยูข่องผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ข) เลขที�หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และ/หรือ เลขที�ใบหน่วยทรัสต์ และจํานวนหน่วยทรัสต์ที�
ถือ 
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(ค) วนั เดือน ปี ที�ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ง) วนั เดือน ปี ที�ยกเลกิใบหนว่ยทรัสต์และออกใบหนว่ยทรัสต์แทน (ถ้ามี) 

(จ) เลขที�คําร้องขอให้เปลี�ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
(ถ้ามี)  

7.1.3 สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สนิอื�น รวมทั �ง
การให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ปรากฏรายชื�ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าทรัสตีได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที�แล้ว  

7.1.4 ทรัสตีหรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์มีสทิธิปฏิเสธการแสดงชื�อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณี
ที�การถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามอตัราที�กําหนดไว้ในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอื�นที�
เกี�ยวข้องตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  

7.1.5 ทรัสตีหรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์จะทําหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ เพื�อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถใช้อ้างอิงตอ่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลอื�นได้  

อนึ�ง หลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ หรือใบหนว่ยทรัสต์ที�จะออกให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสญัญา
นี �ให้มีรายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี �  

(1) มีข้อมลูที�จําเป็นและเพียงพอเพื�อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ และใช้อ้างอิงตอ่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลอื�นได้ 

(2) มีข้อมูลของบคุคลต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ 
นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ เป็นต้น เพื�อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถติดตอ่กบับคุคลเหลา่นั �นได้ 

(3) มีข้อมลูที�แสดงวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณี
ที�มีข้อจํากดัสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ต้องระบขุ้อจํากดัสทิธิเช่นวา่นั �นไว้ให้ชดัเจน 

ตวัอยา่งหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์หรือใบหนว่ยทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

7.1.6 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที�สญูหาย ลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคญั ทรัสตีต้องออกหรือ
ดําเนินการให้มีการออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร 
ทรัสตีมีสิทธิที�จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �น (ถ้ามี) จากการดําเนินการตามคําร้องขอของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 
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7.2 การโอนและข้อจํากดัการโอนหนว่ยทรัสต์ 

7.2.1 การโอนหนว่ยทรัสต์ 

ภายใต้บงัคบัแห่งข้อจํากดัการโอนหน่วยทรัสต์ตามข้อ 7.2.2 แห่งสญัญานี � ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ
โอนหนว่ยทรัสต์ได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี � 

(1) วิธีการโอนหนว่ยทรัสต์ที�มีใบหนว่ยทรัสต์ 

การโอนหนว่ยทรัสต์ที�มีใบหน่วยทรัสต์ย่อมสมบรูณ์เมื�อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหน่วยทรัสต์ โดย
ระบชืุ�อผู้ รับโอนและลงลายมือชื�อของผู้ โอนกบัผู้ รับโอน และสง่มอบใบหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ รับ
โอน การโอนหนว่ยทรัสต์จะใช้ยนักองทรัสต์ได้เมื�อทรัสตีหรือบคุคลที�ทรัสตีมอบหมายให้เป็น
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์แล้ว แต่จะใช้ยนั
บคุคลภายนอกได้เมื�อทรัสตี หรือบคุคลที�ทรัสตีมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้
ลงทะเบียนการโอนหนว่ยทรัสต์แล้ว ในการนี � หากทรัสตี หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่า
การโอนหนว่ยทรัสต์นั �นไมถ่กูต้องสมบรูณ์ ให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์แจ้งแก่ผู้ยื�น
คําร้องภายในเจ็ด (7) วนันบัแต่วนัที�ได้รับคําร้องเพื�อดําเนินการแก้ไข  ในกรณีที�ผู้ รับโอน
หน่วยทรัสต์ประสงค์จะได้ใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้ร้องขอต่อทรัสตี  หรือนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์โดยทําเป็นหนงัสือลงลายมือชื�อของผู้ รับโอนหน่วยทรัสต์และมีพยานอย่างน้อย
หนึ�ง (1) คนลงลายมือชื�อรับรองลายมือชื�อนั �น พร้อมทั �งเวนคืนใบหน่วยทรัสต์เดิมหรือ
หลกัฐานอื�นให้แก่ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ในการนี � หากทรัสตีหรือนายทะเบียน
หนว่ยทรัสต์เห็นว่า การโอนหน่วยทรัสต์นั �นถกูต้องตามกฎหมายและตามสญัญานี � ให้ทรัสตี
หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์ภายในเจ็ด (7) วนันบัแต่วนัได้
รับคําร้องขอ และให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบหน่วยทรัสต์ให้ใหม่ภายใน
หนึ�ง (1) เดือนนบัแต่วันได้รับคําร้องขอนั �น ทั �งนี � ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)  ตามที�ทรัสตี หรือบุคคลที�ทรัสตีมอบหมายให้เป็นนายทะเบียน
หนว่ยทรัสต์กําหนด 

(2) วิธีการโอนหนว่ยทรัสต์ในระบบไร้ใบหนว่ยทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบหน่วยทรัสต์จะต้องปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที�ระบโุดยนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ ทั �งนี � ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที�นาย
ทะเบียนหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ กําหนด 

7.2.2 ข้อจํากดัการโอนหนว่ยทรัสต์ 

หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ที�ออกตามสญัญานี �สามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจํากดั เว้นแต ่ 
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(1) การโอนหน่วยทรัสต์นั �นเป็นเหตุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสญัชาติต่างด้าวถือหน่วยทรัสต์ใน
กองทรัสต์เกินกว่าร้อยละสี�สิบเก้า (49) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้ทั �งหมด ตามที�
กําหนดไว้ในข้อ 17.1.2 แหง่สญัญานี � และ  

(2) การโอนหนว่ยทรัสต์นั �นเป็นเหตใุห้สดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ของบคุคลใด ผู้จดัการกองทรัสต์ 
ทรัสตี รวมถึงกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว (ถ้ามีการถือหน่วยทรัสต์) เกินกว่าร้อย
ละห้าสบิ (50) ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์ 

(3) การโอนหน่วยทรัสต์นั �นเป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลใด  ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ทรัสตี รวมถึงกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว (ถ้ามีการถือหน่วยทรัสต์) ไม่
เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขอื�นๆ ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื�นๆ 
ที�เกี�ยวข้อง 

การลงทุนของกองทรัสต์ 

การลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และ
คําสั�งที�เกี�ยวข้อง ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะแก้ไขเพิ�มเติมต่อไป 
นโยบายการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี � 

8.1 นโยบายการลงทนุและประเภททรัพย์สนิหลกัที�กองทรัสต์จะลงทนุ 

8.1.1 การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์โดยทางตรง 

กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอนัเป็นส่วนควบหรือเครื�อง
อปุกรณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงสิ�งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื�นๆ อนัเป็นสว่นควบของ
ที�ดินและอาคาร เครื�องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื�นที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวเนื�องและ
จําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ประเภททรัพย์สินที�กองทรัสต์จะลงทนุ ได้แก่  
อาคารสํานกังาน อสงัหาริมทรัพย์อื�นที�เกี�ยวข้องกบัการสนบัสนุนหรือสง่เสริมธุรกิจพฒันาและให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื�นใดที�อาจส่งเสริมการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมี
หลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี � 

(1) กองทรัสต์จะต้องลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพื�อได้มาซึ�งกรรมสทิธิzหรือสทิธิครอบครอง ทั �งนี � ใน
กรณีที�เป็นการได้มาซึ�งสทิธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี �  

(ก) เป็นการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ที�มีการออก น.ส. y ก. 

(ข) เป็นการได้มาซึ�งสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที�มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิz

หรือสทิธิครอบครองประเภท น.ส. y ก. 
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(2) อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุและได้มาต้องไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่ทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาท
ใด ๆ เว้นแตผู่้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ 
การอยูภ่ายใต้บงัคบัแหง่ทรัพยสทิธิหรือการมีข้อพิพาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วอยา่งมีนยัสาํคญั และเงื�อนไขการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์นั �นยงัเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(3) การทําสญัญาเพื�อให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุนั �น ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อ
ผูกพันใดๆ ที�อาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม 
(ในขณะที�มีการจําหน่าย) เช่น ข้อตกลงที�ให้สิทธิแก่คู่สญัญาในการซื �ออสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ได้ก่อนบคุคลอื�น โดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอนลว่งหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผล
ให้กองทรัสต์มีหน้าที�มากกวา่หน้าที�ปกติที�ผู้ เช่าพงึมีเมื�อสญัญาเช่าสิ �นสดุลง  

(4) อสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องพร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์ คิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของมลูค่าหน่วยทรัสต์ที�ขออนญุาตเสนอขายรวมทั �งจํานวนเงินกู้ยืม 
ทั �งนี � กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการที�ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จได้ โดยมลูคา่ของเงินลงทนุที�จะ
ทําให้ได้มาและใช้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื�อนําไปจัดหาประโยชน์ ต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบ (10) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) 
และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื�อการพฒันาดงักลา่ว โดยไม่กระทบกบั
ความอยูร่อดของกองทรัสต์ด้วย  

(5) อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุต้องผา่นการประเมินมลูคา่ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �  

(ก) เป็นการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที�มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไป
เพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุ เป็นเวลาไม่เกินหก (6) 
เดือนก่อนวนัยื�นคําขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
อยา่งน้อยสอง (2) ราย และ 

(ข) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม (ก) ต้องเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที�ได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(6) อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ได้มาต้องมีมลูคา่รวมกนัไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้าน (kvv,vvv,vvv) 
บาท ทั �งนี � ในกรณีที�จํานวนเงินที�จะได้จากการระดมทนุผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้อย
กวา่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที�ประสงค์จะลงทนุ บริษัทฯ ต้องแสดงได้ว่ามีแหลง่เงินทนุอื�นเพียง
พอที�จะทําให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว  

(7) ในกรณีที�กองทรัสต์จะลงทนุเพื�อให้ได้มาซึ�งสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ 
หรือ เช่าอาคาร หรือ โรงเรือน หรือสิ�งปลกูสร้างที�ผู้ให้เช่ามิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิzตามโฉนด
ที�ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการทําประโยชน์  ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดั
ให้มีบริษัทประกนัภยัเป็นผู้ รับประกนัความเสยีหายที�อาจเกิดขึ �นจากการบอกเลิกสญัญาของ
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เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้มีสทิธิครอบครองดงักลา่ว หากผู้จดัการกองทรัสต์มิได้จดัให้มี
การรับประกนัความเสยีหายเพื�อป้องกนัความเสียหายเช่นว่า ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มี
การเปิดเผยความเสี�ยงให้แก่ผู้ลงทนุ/ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบ โดยระบไุว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นกบัผลประกอบการของกองทรัสต์หากเจ้าของกรรมสิทธิzตาม
โฉนดที�ดินหรือผู้ มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์บอกเลิกสัญญา 
ตลอดจนต้องจัดให้มีมาตรการอื�น ๆ เพื�อบรรเทาหรือลดความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �นกับ
กองทรัสต์อันเนื�องมาจากการลงทุนเพื�อให้ได้มาซึ�งสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ที�ผู้ ให้เช่ามิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิz เช่น จดัให้มีการจดัทําข้อตกลงกระทํา
การจากบุคคลที�เกี�ยวข้องเพื�อรับรองการปฏิบัติตามสัญญาและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทรัสต์ หรือจดัให้มีข้อสญัญาหรือข้อตกลงที�ให้สทิธิกองทรัสต์สามารถเข้าไปแก้ไขการผิด
สญัญาโดยตรงกบัเจ้าของกรรมสทิธิzได้และเข้าสวมสทิธิเป็นผู้ เช่าได้โดยตรง เป็นต้น 

(8) ในกรณีที�กองทรัสต์ได้มาซึ�งกรรมสิทธิzในอสงัหาริมทรัพย์ และผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ต้องกําหนดค่าเช่าที�เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที�เป็นธรรมเนียมทางค้า
ปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัคูค้่าทั�วไปที�เป็นบคุคลภายนอก 

8.1.2 การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์โดยทางอ้อม  

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 8.1.1 แหง่สญัญานี �ผ่านการถือหุ้นในบริษัทที�จดัตั �ง
ขึ �น โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อดําเนินการในลกัษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ โดยการลงทุนดงักล่าวต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า (ii) ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดและไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้า (ii) ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั �งหมดของบริษัทนั �น 

(2) แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที�จะทําให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและ
ควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญานี � และหลักเกณฑ์ใน
ประกาศ ทจ. hi/jkkk และประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใน
ทํานองเดียวกบักรณีที�กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์โดยทางตรง 

8.1.3 ข้อจํากดัการลงทนุ 

กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทนุทรัพย์สินอื�นใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สินที�มีการ
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี �  

8.1.4 ธีการได้มาและจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์  

(1) การได้มาซึ�งทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์  
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(ก) ในการได้มาซึ�งทรัพย์สนิหลกัแตล่ะครั �ง ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

• ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) ข้อมูลและสญัญา
ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) ในเรื�องตอ่ไปนี �  

- สภาพของอสงัหาริมทรัพย์ เช่น สภาพที�ตั �ง ทางเข้าออก โอกาส
ในการจดัหารายได้และภาระผกูพนัต่างๆ ของอสงัหาริมทรัพย์
นั �น เป็นต้น 

- ข้ อ มูล ก ฎ ห ม า ย ข อ ง อ สัง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ที� จ ะ ล ง ทุน  แ ล ะ
ความสามารถของคู่สัญญาในการเข้าทํานิติกรรม ตลอดจน
ความครบถ้วน ถกูต้อง และบงัคบัได้ตามกฎหมายของเอกสาร
สทิธิหรือเอกสารสญัญาที�เกี�ยวข้อง  

- ในกรณีที�อสังหาริมทรัพย์ที�จะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ต้อง
ตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรัสต์ในการ
ได้มาและถือครองอสงัหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศ
ดงักลา่ว โดยต้องจดัให้มีความเห็นของที�ปรึกษาทางกฎหมายที�
เชี�ยวชาญในกฎหมายของประเทศนั �นประกอบการตรวจสอบ
และสอบทานด้วย 

- ข้อมลูด้านการเงินของอสงัหาริมทรัพย์และความเหมาะสมอื�น ๆ 
ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นั �น 

โดยในกรณีที�เจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เป็น
บคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีที�
ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วด้วย 

ทั �งนี � การตรวจสอบและสอบทานทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์เป็นไปเพื�อ
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลูที�ถกูต้อง  

• ประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกัอย่างน้อยตามที�กําหนดไว้ในข้อ 11.1 แห่ง
สญัญานี � 

• ในกรณีที�กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที�
เป็นการเช่าช่วง จะจัดให้มีมาตรการป้องกนัความเสี�ยงหรือการเยียวยา
ความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นจากการผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถ
บงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า 

(ข) การได้มาซึ�งทรัพย์สนิหลกัเพิ�มเติม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 
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• ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที�เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

- เป็นไปตามสญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

- เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์ 

- สมเหตสุมผลและใช้ราคาที�เป็นธรรม 

- คา่ใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) 
อยูใ่นอตัราที�เป็นธรรมและเหมาะสม 

- ผู้ ที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมไม่มีสว่นร่วมใน
การตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมนั �น 

• ในด้านระบบในการอนมุตัิ ต้องผา่นการดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

- ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที�เป็นไปตาม
สญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้องแล้ว 

- ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัที�มีมลูค่าตั �งแต่ร้อยละ
สบิ (10) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ขึ �นไป ต้องได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการ
กองทรัสต์ด้วย 

- ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัที�มีมลูค่าตั �งแต่ร้อยละ
สามสิบ (yv) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึ �นไป ต้อง
ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี� (y ใน h) ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ทั �งนี � การคํานวณมลูค่าของทรัพย์สินตามข้อนี � จะคํานวณตามมลูค่าการ
ได้มาซึ�งทรัพย์สนิทั �งหมดของแตล่ะโครงการที�ทําให้กองทรัสต์พร้อมจะหา
รายได้ ซึ�งรวมถึงทรัพย์สนิที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการนั �นด้วย 

• กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

- หน้าที�ของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการจัดมีให้เอกสารขอความ
เห็นชอบหรือหนงัสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดงความเห็น
ของตนเกี�ยวกับลักษณะธุรกรรมการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลัก
เพิ�มเติม พร้อมทั �งเหตผุลและข้อมลูประกอบที�ชดัเจน 
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- หน้าที�ของทรัสตีในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อให้
ความเห็นเกี�ยวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นวา่เป็นไปตาม
สญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม ่

(2) การจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์  

การจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิหลกั ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ก่อนการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกั ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สนิหลกัตามข้อ 11.1 แหง่สญัญานี �  

(ข) การจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิหลกั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

• การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามที�
กําหนดในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสญัญานี �โดยอนโุลม และมีกระบวนการ
ขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�
กําหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แหง่สญัญานี �โดยอนโุลม โดยอนโุลม 

• การจําหน่ายทรัพย์สินหลักที�เข้าลักษณะดังต่อไปนี � นอกจากจะต้อง
เป็นไปตามข้อกําหนดในเรื�องการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัที�ระบไุว้ใน
วรรคก่อน ยงัต้องเป็นกรณีที�เป็นเหตจํุาเป็นและสมควร โดยได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

- การจําหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบหนึ�ง (1) ปีนับแต่วันที�
กองทรัสต์ได้มาซึ�งทรัพย์สนิหลกันั �น 

- การจําหน่ายทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์ได้มาซึ�งกรรมสิทธิให้แก่
เจ้าของเดิม 

8.2 นโยบายการลงทนุทรัพย์สนิประเภทอื�นของกองทรัสต์ นอกเหนือจากการลงทนุในทรัพย์สนิหลกั 

นอกเหนือจากการลงทนุในทรัพย์สนิหลกั กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิอื�นดงัตอ่ไปนี �  

8.2.1 ประเภทของทรัพย์สนิอื�นที�กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทนุหรือมีไว้ มีดงัตอ่ไปนี �  

(1) พนัธบตัรรัฐบาล 

(2) ตั�วเงินคลงั 

(3) พนัธบตัรหรือหุ้นกู้  ที�รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �นเป็นผู้ออก และมี
กระทรวงการคลงัเป็นผู้คํ �าประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเต็มจํานวนแบบไมม่ีเงื�อนไข 
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(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 

(5) บัตรเงินฝากที�ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก โดยไม่มีลักษณะของสัญญาซื �อขาย
ลว่งหน้าแฝง 

(6) ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้
ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้คํ �าประกนั โดยไมม่ีลกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง  

โดยการรับรอง รับอาวลั หรือคํ �าประกนั แล้วแต่กรณี ตามข้อ 8.2.1(6) นี � ต้องเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวลัทั �งจํานวน หรือคํ �าประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเต็มจํานวนอยา่งไมม่ีเงื�อนไข 

(7) หนว่ยลงทนุหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี � หรือ
กองทนุรวมอื�นที�มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี �หรือเงินฝาก ทั �งนี � ในกรณีที�เป็นหน่วย
ลงทนุของตา่งประเทศ ต้องเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

(ก) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที�อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานกํากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิก
สามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที�มีการซื �อขายในตลาดซื �อขาย
หลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมต่างประเทศนั �นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิด
เดียวกบัทรัพย์สนิที�กองทรัสต์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) กองทนุรวมตา่งประเทศนั �นจดัตั �งขึ �นเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 

(8) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์อื�น ทั �งนี � เฉพาะที�
จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย 

(9) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที�จัดตั �งตามกฎหมายต่างประเทศ  ไม่ว่า
กองทรัสต์นั �นจะจัดตั �งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื�นใด ทั �งนี � ต้องมีลักษณะ
ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) Real Estate Investment Trust นั �นจดัตั �งขึ �นสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป  และอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของหน่วยงานที�กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื �อขาย
หลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO)   

(ข) มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  หุ้นสามญัของบริษัทที�มีรายชื�อ
อยู่ในหมวดพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกของ 
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World Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้นสามญัของบริษัทที�มีลกัษณะ
ธุรกิจเทียบเคียงได้กบัหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

(ค) มีการซื �อขายในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE) หรือมีการรับซื �อคืนโดยผู้ออกตราสาร 

(10) สญัญาซื �อขายลว่งหน้า เฉพาะกรณีที�ทําสญัญาโดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของ
กองทรัสต์ 

8.2.2 อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิอื�นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศเกี�ยวกบัอตัราสว่นการ
ลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทั�วไปที�ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 (4) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์โดยอนโุลม 

8.2.3 ในกรณีที�ลกูหนี �ตามตราสารที�กองทรัสต์ลงทนุผิดนดัชําระหนี � หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชําระ
หนี �ได้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ในเรื�องเดียวกนัที�กําหนดไว้สําหรับกองทนุรวม
ทั�วไปที�ออกตามมาตรา 117 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์โดยอนโุลม 

8.3 กองทรัสต์อาจลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ�งเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ได้เมื�อเป็นไปตามเงื�อนไข
ดงัตอ่ไปนี �  

8.3.1 สญัญาเช่ากําหนดคา่เช่าโดยอ้างอิงกบัผลประกอบการของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

8.3.2 เป็นการลงทนุในหุ้นที�ให้สทิธิพิเศษเพื�อประโยชน์ในการอนมุตัิการดําเนินงานบางประการของนิติบคุคล 
(Golden Share) ตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของนิติบคุคลนั �นไมเ่กินหนึ�ง (1) หุ้น 

การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

9.1 กองทรัสต์จะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พื �นที�ในลกัษณะ
คล้ายคลึงกันกับการให้เช่า การให้บริการที�เกี�ยวข้องกับการเช่าหรือทรัพย์สินที�ให้เช่า ห้ามมิให้กองทรัสต์
ดําเนินการในลกัษณะใดที�เป็นการใช้กองทรัสต์เข้าดําเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
โรมแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น 

9.2 ในกรณีที�กองทรัสต์จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลที�จะนําอสงัหาริมทรัพย์นั �นไปประกอบธุรกิจที�กองทรัสต์ไม่
สามารถดําเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมีข้อตกลงที�กําหนดค่าเช่า
สว่นใหญ่เป็นจํานวนที�แนน่อนไว้ลว่งหน้า และหากจะมีสว่นที�อ้างอิงกบัผลประกอบการของผู้ เช่า จํานวนเงินค่า
เช่าสงูสุดที�อ้างอิงกับผลประกอบการนั �น จะไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ (kv) ของจํานวนเงินค่าเช่าที�กําหนดไว้
แนน่อนลว่งหน้า 
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9.3 ห้ามมิให้ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลที�มีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะนําอสงัหาริมทรัพย์นั �นไปใช้
ประกอบธุรกิจที�ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครั �ง กองทรัสต์ต้องจัดให้มี
ข้อตกลงเพื�อให้กองทรัสต์สามารถเลกิสญัญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้ เช่านําอสงัหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบ
ธุรกิจดงักลา่ว 

9.4 ผู้จดัการกองทรัสต์จะดแูลรักษาทรัพย์สนิหลกัให้อยูใ่นสภาพดีพร้อมตอ่การจดัหารายได้ โดยผู้จดัการกองทรัสต์มี
หน้าที�จดัให้มีการประกนัภยัในวงเงินที�ทรัสตีเห็นวา่เพียงพอและเหมาะสมที�ทําให้ทรัพย์สนิของกองทรัสต์คืนกลบั
สภาพเดิม เพื�อให้กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมและได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม
ตลอดระยะเวลาที�กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกั โดยการประกนัภยัดงักลา่วจะต้องครอบคลมุถึงการประกนั
วินาศภยัที�อาจเกิดขึ �นกับอสงัหาริมทรัพย์ ในวงเงินประกันภยัซึ�งไม่น้อยกว่าจํานวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุน
เปลี�ยนแทน (Full Replacement Cost) และการประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที�อาจได้รับความ
เสยีหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจากการดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ในวงเงินที�เพียงพอและเหมาะสม ทั �งนี � ใน
การพิจารณาการวงเงินประกนัภยัข้างต้นที�จดัทําโดยผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่ปฏิเสธการจดัทําประกนัภยั
และวงเงินประกนัภยัดงักลา่วโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร  

9.5 ในกรณีที�กองทรัสต์ได้มาซึ�งกรรมสิทธิzในอสงัหาริมทรัพย์ และผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องกําหนดค่าเช่าที�เรียกเก็บจาก
เจ้าของเดิมในลักษณะที�เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับคู่ค้าทั�วไปที�เป็น
บคุคลภายนอก  

9.6 ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องดําเนินการให้อยา่งน้อยร้อยละ }k ของรายได้ทั �งหมดของกองทรัสต์เกิดจากการจดัหา
ประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแต่กรณีรอบระยะเวลา
บญัชีประจําปีแรกและประจําปีสดุท้ายของปีที�สิ �นสดุสญัญานี �  

การกู้ยมืเงนิและก่อภาระผูกพนัของกองทรัสต์ 

10.1 กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้แตเ่ฉพาะการกู้ยืมเงินเพื�อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี � 

10.1.1 กู้ยืมเงินเพื�อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่าซึ�งเป็นทรัพย์สนิหลกัเพิ�มเติม 

10.1.2 กู้ยืมเงินเพื�อนํามาใช้ในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

10.1.3 กู้ยืมเงินเพื�อนํามาใช้เพื�อการดแูล ซ่อมบํารุงรักษา พฒันา หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือ 
ตกแตง่และจดัแบง่พื �นที�ใช้สอยหรือพื �นที�ให้เช่าในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ที�
กองทรัสต์มีสทิธิการเช่า ให้อยูใ่นสภาพดี และพร้อมนําไปจดัหาผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกบัสภาพ
ตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที�เปลี�ยนแปลงไป 

10.1.4 กู้ยืมเงินเพื�อตอ่เตมิหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยูแ่ล้วซึ�งเป็นของกองทรัสต์หรือที�กองทรัสต์
มีสทิธิการเช่า เพื�อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือสอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือ
ความต้องการของลกูค้าที�เปลี�ยนแปลงไป 
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10.1.5 กู้ยืมเงินเพื�อชําระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์  

10.1.6 เหตุจําเป็นอื�นใดตามที�ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร เพื�อบริหารจัดการกองทรัสต์และเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

10.2 กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี � 

10.2.1 การขอสินเชื�อจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัท
ประกันภัย หรือบุคคลอื�นใดที�อาจสามารถให้สินเชื�อแก่กองทรัสต์ได้ ทั �งนี � โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
ประกาศ คําสั�งใด หรือหลกัเกณฑ์ใดๆ ที�เกี�ยวข้องที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

10.2.2 การออกตราสารหรือหลกัทรัพย์ให้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ หรือเข้าทําสญัญากู้หรือสญัญาอื�นใดที�มี
ลกัษณะเป็นการกู้ ยืมกบับคุคลหรือนิติบุคคลอื�นที�สามารถให้กู้ ยืมได้โดยไม่ขดักับกฎหมาย ประกาศ 
คําสั�งใด หรือหลกัเกณฑ์ใด ๆ ที�เกี�ยวข้องที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

10.3 สดัส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ต้องไม่เกินอตัราส่วนอย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี � เว้นแต่การเกินอตัราสว่น
ดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ�มเติม  

10.3.1 ร้อยละสามสบิห้า (35) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

10.3.2 ร้อยละหกสบิ (60) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีที�กองทรัสต์มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ
อยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ซึ�งเป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือครั �งลา่สดุที�ได้รับ
การจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ไม่
เกินหนึ�ง (1) ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน 

การกู้ยืมเงินตามข้อนี � ให้หมายความรวมถึง การออกตราสาร หรือหลกัทรัพย์ หรือเข้าทําสญัญา ไม่ว่า
ในรูปแบบใด ที�มีความมุง่หมายหรือเนื �อหาสาระที�แท้จริง (Substance) เข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน 

10.4 การก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการบริหาร
จดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี � 

10.4.1 การก่อภาระผกูพนัซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการทําข้อตกลงหลกัที�กองทรัสต์สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนด
ในประกาศ ทจ. hi/jkkk เช่น การนําทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระเงินกู้ยืมตาม
สญัญานี � 

10.4.2 การก่อภาระผกูพนัที�เป็นเรื�องปกติในทางพาณิชย์ หรือเป็นเรื�องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนั �น 

10.5 วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนั  

กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั และปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนั ดงัตอ่ไปนี � 
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10.5.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนั
เหนือทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนั 
จากนั �นนําเสนอตอ่ทรัสตีเพื�อพิจารณาอนมุตัิเป็นกรณีไป 

10.5.2 ทรัสตีเป็นผู้ลงนามผกูพนักองทรัสต์ในการเข้าทําสญัญาเพื�อกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์  

10.5.3 กรณีที�กองทรัสต์ต้องนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกันการกู้ ยืมเงินอนัเป็นการก่อภาระ
ผกูพนัใหมเ่หนือทรัพย์สนิของกองทรัสต์ การให้หลกัประกนัดงักลา่วกองทรัสต์ต้องได้รับอนมุตัิโดยมติ
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทั �งนี � กองทรัสต์ไมต้่องได้รับอนมุตัิโดยมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากเป็นกรณีการให้หลกัประกนัที�มีอยู่
แล้วหรือการเพิ�มวงเงินหลกัประกนัให้แก่ผู้ ให้กู้หรือเจ้าหนี �รายเดิมจากหลกัประกนัที�มีอยู่แล้วตามที�ได้
ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือหนงัสือชี �ชวน หรือกรณีที�ผู้ ให้กู้ หรือ
เจ้าหนี �รายเดิมโอนสทิธิเรียกร้องตามสญัญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หลกัประกนัที�มีอยูแ่ล้วแตเ่ดิมให้แก่ผู้ รับ
โอนสทิธิเรียกร้องซึ�งเป็นผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี �รายใหม ่

10.5.4 กรณีที�กองทรัสต์กู้ยืมเงินเพื�อการดแูล ซ่อม บํารุงรักษา พฒันา หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
หรือตกแต่งและจัดแบ่งพื �นที� ใ ช้สอยหรือพื �นที�ใ ห้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรือ
อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า ตามข้อ 10.1.3 หรือต่อเติม หรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบน
ที�ดินที�มีอยู่แล้วซึ�งเป็นของกองทรัสต์หรือที�กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพื�อประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้อ 10.1.4 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที�เหลืออยู่
ตามสญัญาเช่าด้วย  

10.6 การกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนักบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตี 

กองทรัสต์อาจกู้ ยืมเงิน โดยการขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน หรือเข้าทําสญัญาที�มีลกัษณะเป็นการกู้ยืม ก่อ
ภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และ/หรือ ทําธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตีได้ตาม
หลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และคําสั�งที�เกี�ยวข้องอื�นใดที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

11.1 การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ  

11.1.1 ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�แต่งตั �งผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินนั �นต้องเป็น
บคุคลที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวกับการให้
ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและผู้ประเมินหลกั 

11.1.2 การประเมินมลูคา่ต้องไมก่ระทําโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิรายเดียวกนัติดตอ่กนัเกินสอง (2) ครั �ง 
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11.1.3 ในกรณีดงัต่อไปนี � ต้องประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที�มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื�อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ/ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(1) เมื�อกองทรัสต์จะได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกั โดยให้ประเมินลว่งหน้าได้เป็นเวลา
ไมเ่กินหนึ�ง (1) ปี 

(2) เมื�อครบกําหนดสอง (2) ปีนบัแตว่นัที�มีการประเมินมลูคา่เต็มรูปแบบครั �งลา่สดุ 

(3) เมื�อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของ
อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั 

(4) เมื�อทรัสตีหรือผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ร้องขอ 

11.1.4 มีการสอบทานการประเมินมลูคา่ทกุหนึ�ง (1) ปีนบัแตว่นัที�มีการประเมินมลูคา่เต็มรูปแบบครั �งลา่สดุ 

11.2 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

11.2.1 หลกัเกณฑ์การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value: NAV)  

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ จัดทําและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่า
หน่วยทรัสต์ ณ วนัทําการสดุท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ�งผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้วต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต. ภายในสี�สบิห้า (45) วนันบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาสนั �น  

นอกจากนี � ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดทําและส่งรายงานทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่า
หนว่ยทรัสต์ ณ วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภายในสี�สิบห้า (45) วนันบัแต่วนั
สุดท้ายของแต่ละเดือน  เว้นแต่หากวันทําการสุดท้ายของเดือนใดเป็นวันสิ �นไตรมาส ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะจดัทําและสง่รายงานทรัพย์สนิสทุธิดงักลา่วให้ทรัสตีตรวจสอบภายในสี�สิบห้า (45)นบัแต่
วนัทําการสดุท้ายของเดือนนั �น 

ทั �งนี � การคํานวณและรายงานมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์และมลูค่าหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ให้ใช้ราคาดงัตอ่ไปนี � ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิที�กองทรัสต์ลงทนุ  

(ก) ราคาที�ได้จากการประเมินมลูคา่หรือสอบทานการประเมินมลูค่าครั �งลา่สดุ แล้วแต่
กรณี  เว้นแต่ในกรณีที�เป็นการคํานวณมูลค่าในช่วงเวลาตั �งแต่การลงทุนใน
ทรัพย์สินหลกัจนถึงวนัก่อนวนัสอบทานการประเมินมูลค่าครั �งแรก  ให้ใช้ราคาที�
ได้มาซึ�งทรัพย์สนิหลกัในการคํานวณ 

การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าตามวรรคหนึ�งต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ด้วย 
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(ข) ราคาที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สมาคมบริษัทจัดการลงทนุกําหนด ใน
กรณีที�เป็นทรัพย์สนิอื�นนอกจาก (ก)  

(2) ให้ใช้ตวัเลขทศนิยมดงัตอ่ไปนี �  

(ก) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยมสอง (j) ตําแหนง่และ
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล   

(ข) คํานวณมลูค่าหน่วยทรัสต์เป็นตวัเลขทศนิยมห้า (5) ตําแหน่งและปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล แต่ใช้ผลลพัธ์เป็นตัวเลขทศนิยมสี� (4) ตําแหน่งและตัดทศนิยม
ตําแหนง่ที�ห้า (5) ทิ �ง   

ในกรณีที�มีเศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหนึ�ง ให้นําเศษนั �นรวมคํานวณเข้าเป็น
ทรัพย์สนิในกองทรัสต์ 

เงื�อนไขเพิ�มเตมิ: 

สําหรับวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ ��.j นี � เว้นแตก่รณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงาน
อื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ 
เห็นชอบ และ/หรือ ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น  

ทั �งนี � การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที�
ผู้จดัการกองทรัสต์ประกาศเป็นการคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการ
สอบทานการประเมินค่าค รั �งล่าสุด เ ป็นฐานในการ กําหนดมูลค่าท รัพย์สินหลัก 
(อสงัหาริมทรัพย์) ของกองทรัสต์ ซึ�งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที�จะซื �อขายได้จริงของ
ทรัพย์สนิหลกั (อสงัหาริมทรัพย์) ดงักลา่ว 
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การทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

การทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

12.1 ด้านสาระของรายการ ต้องเป็นธุรกรรมที�เข้าลกัษณะตามที�กําหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แหง่สญัญานี �  

12.2 ด้านระบบในการอนุมตัิ การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์อื�น นอกจากที�ได้แสดงข้อมลูไว้อยา่งชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชี �ชวน 
ให้ดําเนินการเกี�ยวกบัการขออนมุตัิการเข้าทํารายการดงัตอ่ไปนี �  

12.2.1 ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามสญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้องแล้ว 

12.2.2 ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมลูคา่เกินกวา่หนึ�งล้าน (1,000,000) บาท หรือตั �งแต่ร้อยละศนูย์จุดศนูย์สาม 
(0.03) ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ขึ �นไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

12.2.3 ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมลูค่าตั �งแต่ยี�สิบล้าน (20,000,000) บาทขึ �นไป หรือเกินร้อยละสาม (3) ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง 

ในกรณีที�ธุรกรรมในข้อนี �เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกั การคํานวณมลูค่าจะคํานวณ
ตามมลูคา่การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิทั �งหมดของแตล่ะโครงการที�ทําให้โครงการนั �น ๆ พร้อม
จะหารายได้ ซึ�งรวมถึงทรัพย์สนิที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการนั �นด้วย 

12.3 เว้นแตเ่ป็นการทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์
ที�ได้แสดงข้อมลูไว้อยา่งชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชี �ชวน กระบวนการขอความเห็นชอบ
จากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสญัญานี �โดย
อนุโลม และในกรณีที�เป็นการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวต้องมี
ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อประกอบการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วย 

การทาํธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี   

13.1 ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรัสตีกระทําการใดอนัเป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการ
กระทํานั �นจะเป็นไปเพื�อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้ อื�น เว้นแตเ่ป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการทํา
หน้าที�เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลกัษณะที�เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูที�
เกี�ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ได้ทราบข้อมูลดงักล่าวมิได้
แสดงการคดัค้านแต่อย่างใด การเปิดเผยข้อมลูและการคดัค้านดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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13.2 เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดเป็นอย่างอื�น การเปิดเผยข้อมูลใน
ลกัษณะดงัต่อไปนี � ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน ก่อนการเข้าทํา
ธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ 

13.2.1 เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพย์ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่ว หรือ
ช่องทางอื�นใดที�ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมลูการจะเข้าทําธุรกรรมได้อยา่งทั�วถึง 

13.2.2 มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูที�สมเหตสุมผล ซึ�งต้องไมน้่อยกวา่สบิสี� (14) วนั 

13.2.3 มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคดัค้านที�ชดัเจน โดยระยะเวลาดงักลา่ว
ต้องไมน้่อยกวา่สบิสี� (14) วนั เว้นแตใ่นกรณีที�มีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อเข้าทําธุรกรรมดงักลา่ว 
ให้การคดัค้านกระทําในการขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นั �น  

13.3 ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แสดงการคดัค้านอยา่งชดัเจนตามวิธีการที�มีการเปิดเผยตามข้อ 13.2.3 ในจํานวนเกิน
กว่าหนึ�งในสี� (1/4) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด  ทรัสตีจะกระทําหรือยินยอมให้มีการทํา
ธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไมไ่ด้ 

การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์   

14.1 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการจดัสง่รายงานประจําปีของกองทรัสต์ให้แก่ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์และทรัสตี พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุสามญัประจําปี  

14.2 ในการปฏิบตัิหน้าที�และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
ตามสญัญานี � หากผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิหน้าที�บกพร่อง หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที� โดยการไม่เปิดเผยข้อมูลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศที�เกี�ยวข้องกําหนด หรือเปิดเผยข้อมูลอนัเป็นเท็จ 
ปกปิดข้อมลูที�ควรต้องแจ้งให้ทราบ หรือข้อความที�อาจทําให้สาํคญัผิดเกี�ยวกบัการดําเนินงานหรือฐานะการเงิน
ของกองทรัสต์ จนเป็นเหตใุห้เกิดความรับผิดตามกฎหมายตอ่กองทรัสต์หรือเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบ
ในค่าปรับหรือความเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ �นแก่หน่วยงานหรือบุคคลที�เกี�ยวข้อง ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�
รับผิดชอบในการชดใช้คา่ปรับหรือความเสยีหายดงักลา่วตอ่กองทรัสต์ หรือตอ่หนว่ยงานหรือบคุคลที�เกี�ยวข้องที�
ได้รับความเสยีหายโดยตรง แล้วแตก่รณี 

14.3 ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องมีหน้าที�จัดทําและจัดส่งงบการเงินและรายงานเกี�ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และทรัสตี โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดรายการและระยะเวลา 
ดงัตอ่ไปนี � 

14.3.1 งบการเงินรายไตรมาสที�ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว ให้สง่ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในสี�สิบ
ห้า (45) วนันบัแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ทั �งนี � ยกเว้นงบการเงินรายไตรมาสสี� หากผู้จัดการ
กองทรัสต์เลือกที�จะสง่งบการเงินประจํารอบปีบญัชีที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว



 

31 

ภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชี โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องแจ้งลว่งหน้า
ก่อนการดําเนินการภายในสามสบิ (30) วนันบัแตว่นัที�สิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชีนั �น 

14.3.2 งบการเงินประจํารอบปีบญัชีที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วให้สง่ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 
และทรัสตี ภายในสอง (2) เดือน นบัแต่วนัสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชี ทั �งนี � ยกเว้นกรณีที�ผู้ จัดการ
กองทรัสต์เลอืกที�จะสง่งบการเงินรายไตรมาสสี� ภายในสี�สบิห้า (45) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของไตรมาสสี� 
ให้ระยะเวลาในการจัดสง่งบการเงินประจํารอบปีบญัชีขยายเป็นสาม (3) เดือนนบัแต่วนัสิ �นสดุรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

14.3.3 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีให้สง่ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในสาม (3) เดือนนบัแต่วนั
สิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชี  

14.3.4 รายงานประจําปีและหนงัสอืเชิญประชมุสามญัประจําปีให้สง่สาํเนาตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และทรัสตี ไม่
ช้ากวา่วนัที�สง่ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ แตไ่มเ่กินสี� (4) เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชี 

ทั �งนี � ในการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�
สภาวิชาชีพบญัชีกําหนดสําหรับการทําธุรกรรมในแต่ละลกัษณะ นอกจากนี � ในการนําสง่งบการเงิน
รายไตรมาสที�ผู้ สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว และงบการเงินประจํางวดรอบปีบัญชีที�ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วตามข้อ 14.3.1 และ ข้อ 14.3.2 นั �น ผู้จัดการกองทรัสต์จะเลือก
นําส่งตามรายละเอียดที�กําหนดไว้โดยคํานึงถึงความสอดคล้องของรูปแบบในการนําส่งเพื�อให้เป็น
รูปแบบเดียวกนัอยา่งสมํ�าเสมอ 

14.4 ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลดเงินทุนชําระแล้ว ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายงานมูลค่าที�ตราไว้ของหน่วยทรัสต์
ภายหลงัจากการลดทนุชําระแล้ว ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสบิห้า (�k) วนันบัแตว่นัที�ดําเนินการลด
ทนุแล้วเสร็จ  

14.5 ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดทําและส่งรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสิบห้า (15) วนันบัแต่วนัที�ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งอสงัหาริมทรัพย์นั �น โดย
รายงานดงักลา่วต้องมีสาระสาํคญัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี �  

14.5.1 รายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งต้องระบสุาระสาํคญัอยา่งน้อยเกี�ยวกบัชื�อ ที�ตั �ง ประเภทการใช้งาน 
ขนาดพื �นที� และภาระผกูพนัตา่ง ๆ 

14.5.2 วนัที�และราคาที�ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั �งชื�อผู้ขาย ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

14.5.3 วนัที�และราคาที�จําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทั �งชื�อผู้ซื �อ ผู้ เช่า หรือผู้ รับโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
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14.5.4 วนัที� ราคา และวิธีการประเมินมลูค่าที�ได้จากรายงานการประเมินมลูค่าของผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
รวมทั �งชื�อผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ  

14.5.5 ในกรณีที�เป็นการจําหน่ายไปซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ หากราคาที�จําหน่ายตํ�ากว่าราคาประเมินสงูสดุที�ผู้
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิได้จดัทําขึ �นลว่งหน้าก่อนการจําหนา่ยไปซึ�งอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลาไมเ่กินหนึ�ง 
(1) ปีเกินกวา่ร้อยละห้า (5) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลของการจําหนา่ยในราคาดงักลา่วไว้ด้วย 

14.5.6 ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ หากราคาที�ได้มาสงูกว่าราคาประเมินตํ�าสดุที�ผู้ประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สนิได้จดัทําขึ �นลว่งหน้ากอ่นการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลาไมเ่กินหนึ�ง (1) ปีเกินกวา่
ร้อยละห้า (5) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลของการได้มาในราคาดงักลา่วไว้ด้วย 

14.6 ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที�ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัทํารายงาน
ความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลาหก (6) เดือนนบัแต่วนัที�มีการลงทุนในทรัพย์สินนั �น และส่ง
รายงานดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาหก 
(6) เดือนนั �น โดยการรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างนี � ต้องมีรายละเอียดข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี �  

14.6.1 ข้อมลูความคืบหน้าของการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์  

14.6.2  ในกรณีที�การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามแผนที�วางไว้ ให้ระบแุนวทางแก้ไขและผลกระทบที�กองทรัสต์ได้รับ
หรืออาจได้รับไว้ด้วย 

เมื�ออสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมจะนําไปจัดหาผลประโยชน์  ให้ผู้จัดการ
กองทรัสต์จดัทําและส่งรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างโดยระบขุ้อมลูเกี�ยวกับการดําเนินการ
ก่อสร้างที�แล้วเสร็จ เช่น วนัที�ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น  และสง่รายงานดงักลา่วต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 
ภายในสามสบิ (30) วนันบัแตก่่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมจะนําไปจดัหาผลประโยชน์ 

14.7 เมื�อเกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี � ให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายงานตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยไมช่กัช้า  

14.7.1 เหตกุารณ์ที�อาจสง่ผลกระทบให้ต้องเลกิกองทรัสต์ 

14.7.2 เหตุการณ์ที�สัญญานี �กําหนดให้เป็นเหตุแห่งการเลิกกองทรัสต์ หรือเหตุการณ์อื�นที�ทําให้ทราบ
กําหนดการเลกิกองทรัสต์ลว่งหน้า 

14.8 นอกจากการเปิดเผยข้อมลูตามที�กําหนดข้างต้นแล้ว ในกรณีที�มีประกาศ หรือคําสั�งใดของตลาดหลกัทรัพย์ และ/
หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ต้องเปิดเผยข้อมูล หรือนําส่งสารสนเทศใดอัน
เกี�ยวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ และการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิ
ตามประกาศ หรือคําสั�งดงักลา่วด้วย   
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การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

15.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละเก้าสบิ (90) ของกําไรสทุธิ
ที�ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนที�จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นั �นแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบ
แทนสําหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) 
(หากมี) ในแตล่ะไตรมาส ทั �งนี � ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี� (4) 
ครั �งตอ่รอบปีบญัชี  เว้นแตก่รณีที�กองทรัสต์มีการเพิ�มทนุ กองทรัสต์อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี� (4) 
ครั �งต่อรอบปีบญัชีได้ เพื�อเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเริ�มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีกําไรเพียงพอที�จา่ยประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชี
ดงักลา่ว)  

อนึ�ง กําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วตามข้อนี �ให้หมายถึงกําไรสทุธิที�อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์  ซึ�งสามารถหกั
การชําระคืนเงินต้นจากการกู้ยืม และภาระผกูพนัอื�นที�ถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ามี)  

15.2 ในกรณีที�กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์  

15.3 ในกรณีที�มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อระบุชื�อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ภายในกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี � 

15.3.1 ประโยชน์ตอบแทนสาํหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution)  

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) ภายในเก้า
สบิ (90) วนันบัแตว่นัสิ �นรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื�อกําหนดสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

เงื�อนไขเพิ�มเติม: 

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชี การกําหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนจะขึ �นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ�งหากประโยชน์ตอบแทนที�จะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ในรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าตํ�ากว่าหรือเท่ากับศูนย์จุดหนึ�งศูนย์ (0.10) บาท ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั �งนั �น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทน
ดงักลา่วเพื�อนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที�จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

15.3.2 ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาลในแตล่ะไตรมาส (Interim Distribution)  

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution) 
(หากมี) ภายในเก้าสิบ (90) วนันบัแต่วนัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชีสําหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่าย
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ประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไมเ่กินสามสบิ (yv) วนันบัแตว่นัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

เงื�อนไขเพิ�มเติม: 

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะ
ขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ�งหากประโยชน์ตอบแทนที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์
ระหวา่งรอบไตรมาสใดมีมลูคา่ตํ�ากว่าหรือเท่ากบัศนูย์จุดหนึ�งศนูย์ (v.�v) บาท ผู้จดัการกองทรัสต์ขอ
สงวนสทิธิที�จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนในครั �งนั �น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพื�อนําไป
จ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที�จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

สาํหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามที�
ระบไุว้ในสญัญานี � เว้นแตก่รณีที� สาํนกังาน ก.ล.ต.  และ/หรือ หนว่ยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฏหมาย 
ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื�น 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น  

15.4 ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

15.4.1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการจ่ายประโยชน์
ตอบแทน ตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย หากปรากฏว่ามีบคุคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอตัราที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั �นจะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที�ถือ
หนว่ยทรัสต์เกินกวา่อตัราที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

15.4.2 ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อ
สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและอตัราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ�งดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

(1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือ 

(2) ปิดประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแหง่ของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ 

(3) ประกาศผา่นเว็บไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ 

(4) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์อยา่งน้อยหนึ�ง (1) ฉบบั 

15.4.3 ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละสิบ (�v) หรืออตัราอื�นตามที�
กฎหมายกําหนดของผลประโยชน์ตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประเภทบคุคลธรรมดา   
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15.4.4 ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนาม
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และสง่ทางไปรษณีย์ตามที�อยู่ที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ระบไุว้ในใบจองซื �อหน่วยทรัสต์ หรือ
นําเงินฝากเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�แจ้งไว้ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะเป็นผู้ รับภาระ
คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายในการโอนเงินที�เกิดขึ �น และภาระความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (ถ้ามี) โดย
ผู้จดัการกองทรัสต์จะหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจากจํานวนเงินที�จะสง่ให้ 

15.4.5 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เงินดงักลา่วตกเป็นกรรมสิทธิzของกองทรัสต์ โดย
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื�อการอื�นใดนอกจากเพื�อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ 

การขอมติและการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

16.1 วิธีการขอมติ  

การขอมติเพื�ออนุมตัิในเรื�องใด ๆ ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองทรัสต์ตามที�สญัญานี �และ
พระราชบญัญตัิทรัสต์กําหนดนั �น ให้กระทําด้วยวิธีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เทา่นั �น  

16.2 เหตใุนการขอมติ  

เหตใุนการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี � 

16.2.1 การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์หลกัที�มีมลูค่าตั �งแต่ร้อยละสามสิบ (30) ของมลูค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ 

16.2.2 การออกตราสารหนี �หรือหลกัทรัพย์ประเภทหนี � หรือการกู้ ยืมเงินที�กองทรัสต์ต้องจัดหาหลกัประกัน
ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 10.5.3 

16.2.3 ารเพิ�มทนุหรือการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ที�มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญานี � 

16.2.4 การเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไปของกองทรัสต์ 

16.2.5 การทําธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ซึ�งมีขนาดรายการ
ตั �งแตย่ี�สบิล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกวา่ร้อยละสาม (3) ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ 
แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

16.2.6 การเปลี�ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

16.2.7 การเปลี�ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์  

16.2.8 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาฉบบันี �ในเรื�องที�กระทบสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งมีนยัสาํคญั 
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16.2.9 การเลกิกองทรัสต์ 

16.2.10 กรณีอื�นใดที�ทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือสมควรที�จะเสนอเรื�องให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื�องดงักลา่ว 

16.3 หน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี � 

16.3.1 การประชมุสามญัประจําปีซึ�งต้องจดัให้มีขึ �นภายในสี� (4) เดือนนบัแตว่นัสิ �นรอบปีบญัชีของกองทรัสต์ 

16.3.2 การประชุมวิสามญัคือ การประชุมคราวอื�นที�มิใช่การประชุมสามัญประจําปีซึ�งจะจัดให้มีขึ �นเมื�อมี
รายการหรือเหตทีุ�กําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี �  

(1) เมื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด เข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เรียก
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตผุลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนงัสือนั �น 
ทั �งนี � เมื�อมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว 
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแต่ได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) ในกรณีเรื�องใดที�ทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือสมควรที�จะเสนอเรื�องให้ที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื�องนั �น ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแต่ได้รับหนงัสือจากทรัสตี ทั �งนี �ไม่ตดัสิทธิทรัสตีในการ
ปรึกษาหารือกบัผู้จดัการกองทรัสต์ถึงเหตจํุาเป็นดงักลา่ว 

(3) ในกรณีอื�นใดที�ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจําเป็น หรือสมควรที�จะเสนอเรื�องให้ที�
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื�องนั �นเพื�อประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์ 
ทั �งนี � ไมต่ดัสทิธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกบัผู้จดัการกองทรัสต์ถึงเหตจํุาเป็นดงักลา่ว 

ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินการตามขั �นตอนในการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�
กําหนดไว้ในข้อ 16.4 แหง่สญัญานี �  

16.4 การเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

การเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัทําหนงัสือเชิญประชุม ระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็น
เรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ใน
เรื�องดังกล่าว ซึ�งรวมถึงผลกระทบที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรื�องนั �น  และจัดส่งให้ผู้ ถือ
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หน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั �งนี � ให้ประกาศการนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนั
แหง่ท้องถิ�นอยา่งน้อยหนึ�ง (1) ฉบบัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมตามวรรคหนึ�ง ต้องอยู่ในท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสํานกังานของทรัสตี หรือของผู้จัดการ
กองทรัสต์หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์มิได้ดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ�ง (1) เดือนนบัแต่
วนัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 16.3.2 (1) แห่งสญัญานี � และ/หรือ ทรัสตีตามที�
กําหนดไว้ในข้อ 16.3.2 (2) แหง่สญัญานี � แล้วแตก่รณี ให้ทรัสตีดําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้โดยให้
ปฏิบัติตามวิธีการเรียกประชุมที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�งของข้อนี �โดยอนุโลม และทรัสตีมีสิทธิที�จะเรียกเก็บ
คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �น (ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

16.5 องค์ประชมุและประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี�สบิห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�ง
ของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั �งหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1 ใน 3) ของ
จํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดเอาไว้ในวรรคหนึ�ง หากว่าการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์นั �นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที�กําหนดไว้ในข้อ 16.3.2 (1) แห่งสญัญานี � การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอ
ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 16.3.2 (1) แห่งสญัญานี � ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทั �งนี � ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญัติทรัสต์ และประกาศที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตีแต่งตั �งบคุคลหนึ�งเพื�อทําหน้าที�
เป็นประธานในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การพิจารณาของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดที�ประธานในที�
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากการประชุมในวาระนั �น และให้ผู้ จัดการกองทรัสต์
นําเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั �งให้เป็นประธานในที�ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ในวาระนั �นๆ 

หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื�องที�ทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย 
ให้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว 
(ในกรณีที�ทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  ใน
กรณีที�ทรัสตีมีสว่นได้เสยีในวาระใด ให้ผู้จดัการกองทรัสต์นําเสนอรายชื�อบคุคลเพื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาแต่งตั �งให้เป็นประธานในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนั �นๆ  ในกรณีที�ทั �งทรัสตีและผู้จัดการ
กองทรัสต์มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั �งบุคคลใดบุคคลหนึ�งขึ �นเป็น
ประธานในที�ประชมุ 
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อนึ�ง ประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้มีอํานาจและหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ควบคมุดแูลการดําเนินการประชมุโดยทั�วไปให้มีความเรียบร้อย 

(2) กําหนดให้ใช้วิธีการอื�นใดในการดําเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ประธานในที�ประชุมจะ
พิจารณาเห็นสมควร หรือจําเป็นเพื�อให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการ
พิจารณาและลงมติในเรื�องตา่งๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ 

(3) เพื�อให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศที�เกี�ยวข้องมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประธานอาจยตุิการอภิปราย หรือการพิจารณาในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเรื�อง
ใดๆ ได้ 

(4) ในกรณีที�คะแนนเสียงในการลงมติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์มีเสยีงชี �ขาด โดยการใช้อํานาจในการตดัสนิชี �ขาดของประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ในกรณีที�คะแนนเสยีงในการลงมติเทา่กนันี � ให้เป็นที�สดุ 

16.6 วิธีการมอบฉนัทะ 

ในการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชมุได้ โดยในการสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

หนงัสือมอบฉนัทะนี �จะต้องมอบให้แก่ประธานในที�ประชุม หรือผู้ ที�ประธานในที�ประชุมมอบหมาย ณ ที�ประชุม
ก่อนเริ�มการประชมุ 

16.7 วิธีการนบัคะแนนเสยีง  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ�ง (1) เสียงต่อหนึ�ง (1) หน่วยทรัสต์ที�ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ ที�มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องที�พิจารณา 

16.8 มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

เว้นแตส่ญัญานี �จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี �  

16.8.1 ในกรณีทั�วไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

16.8.2 ในกรณีดงัต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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(1) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัที�มีมูลค่าตั �งแต่ร้อยละสามสิบ (yv) ของมูลค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(2) การเพิ�มทนุหรือการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ที�มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญานี � 

(3) การเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไปของกองทรัสต์ 

(4) การทําธุรกรรมกับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ�งมี
ขนาดรายการตั �งแต่ยี�สิบล้าน (jv,vvv,vvv) บาท หรือเกินกว่าร้อยละสาม (3) ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5) การเปลี�ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(6) การเปลี�ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ 

(7) การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์นี �ในเรื�องที�กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี
นยัสาํคญั 

(8) การเลกิกองทรัสต์ 

อนึ�ง มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที�ขดัหรือแย้ง
กบัหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ สร. jo/jkkk หรือหลกัเกณฑ์อื�นตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์  
หรือพระราชบญัญตัิทรัสต์ ให้ถือวา่มตินั �นไมม่ีผลบงัคบั  

16.9 การจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัทํารายงานการประชมุและมตขิองผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะครั �ง โดยให้ประธานในที�ประชมุ
ของการประชุมแต่ละครั �งเป็นผู้ลงนามรับรองความถกูต้องของรายงานนั �น ทั �งนี � ให้ค่าใช้จ่ายสําหรับการจดัทํา
รายงานการประชมุเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

การจาํกดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ตอบแทน และสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

17.1 ข้อจํากดัในการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

17.1.1 การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใด ทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์อยู่ใน
บงัคบัที�จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ และ อตัรา ตามที�กําหนดในประกาศ ทจ. 
49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแตก่รณี  

17.1.2 กรณีที�อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จะลงทุนจะตั �งอยู่ในประเทศไทย ซึ�งมีข้อกําหนดของกฎหมายที�
เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์นั �นกําหนดสดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าวไว้ไม่ให้เกินร้อยละสี�สิบ
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เก้า (49) ดงันั �น บริษัทฯ จึงจะไมจ่ดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทนุตา่งด้าวเกินร้อยละสี�สิบเก้า (49) ของ
จํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์  

17.1.3 ในกรณีที�บุคคลใดถือหน่วยลงทรัสต์เกินกว่าสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 17.1.1 
หรือ ข้อ 17.1.2 แหง่สญัญานี � ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี �  

(1) รายงานตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในห้า (5) วนัทําการนบัแตว่นัที�ผู้จดัการกองทรัสต์รู้หรือควร
รู้ถึงเหตดุงักลา่ว  

(2) แจ้งให้บคุคลดงักลา่วทราบโดยไมช่กัช้าถึงข้อจํากดัสทิธิเกี�ยวกบัการออกเสยีงลงคะแนนและ
การรับประโยชน์ตอบแทนตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี � 

(3) แจ้งให้บคุคลดงักลา่วหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว จําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ในสว่น
ที�เกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50) หรือเกินกว่าร้อยละสี�สิบเก้า (49) สําหรับผู้ลงทนุต่างด้าว ของ
จํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด 

17.2 ข้อจํากดัสทิธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจดัการกบัประโยชน์ตอบแทน  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุม่บุคคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี มี
ข้อจํากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ดงักล่าว จะได้รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าที�เป็นไปตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในส่วนที�อยู่ในอัตราที�
ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี กําหนด และผู้จัดการ
กองทรัสต์จะจัดให้มีการคํานวณหาจํานวนหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละรายที�อยู่ในกลุ่มบุคคลนั �น โดยจะใช้วิธีการเฉลี�ยตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์แตล่ะราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน  

ทั �งนี � เว้นแตส่าํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด สั�งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น สว่นประโยชน์ตอบแทนที�ไม่
อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วนั �น ให้ตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื�นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ 
โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิได้รับในคราวนั �น 
หรือในคราวอื�น 

17.3 ข้อจํากดัสทิธิในการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงัตอ่ไปนี �มีข้อจํากดัสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน 

17.3.1 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�ถือหนว่ยทรัสต์เกินกวา่อตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ ทจ. 
49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี หรือในสดัสว่นอื�นใดตามที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะได้ประกาศกําหนด หรือแก้ไขเพิ�มเติมต่อไป ทั �งนี � เฉพาะในส่วนที�เกินกว่า
อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 
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17.3.2 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที�มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องที�ขอมติ 

ทรัสต ี

18.1 การแตง่ตั �งทรัสตีและคา่ตอบแทนทรัสตี  

18.1.1 การแตง่ตั �งทรัสตี 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) ได้รับแต่งตั �งให้เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ตาม
สญัญานี �  การเปลี�ยนแปลงทรัสตีหรือการแตง่ตั �งทรัสตีเพิ�มเติม หรือการแต่งตั �งทรัสตีรายใหม่แทนราย
เดิมที�ลาออกหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ด้วยเหตุก็ใดก็ตาม จะต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามข้อ 16.8.2 (6) แห่งสญัญานี �เท่านั �น การที�ทรัสตีเข้าทําสญัญานี �หรือการเข้าเป็นทรัสตีของ
กองทรัสต์มิได้เป็นการให้หลกัประกันรายได้หรือการปฏิบตัิตามสญัญาของบรรดาผู้ เช่าไม่ว่ารายใด
สาํหรับการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

18.1.2 คา่ตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรัสตี 

คา่ตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรัสตีให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อ 20.1 แหง่สญัญานี � 

18.2 สทิธิ หน้าที�และความรับผิดของทรัสตี 

ภายใต้บงัคบัแหง่สญัญานี � ทรัสตีมีสถานะเป็นนิติบคุคล มีอํานาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทั �งมีสิทธิ
ตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สิน และทรัสตีมีสิทธิ หน้าที�
และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของสญัญานี � พระราชบญัญัติทรัสต์ 
ประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ กร. 14/2555  

อนึ�ง รายการเกี�ยวกบัสทิธิ หน้าที�และความรับผิดของทรัสตีมีดงัตอ่ไปนี � 

สทิธิ 

18.2.1 นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรัสตีตามสญัญานี �แล้ว ให้ทรัสตีมีสิทธิถือหน่วยทรัสต์ได้โดยเป็นไป
ตามข้อจํากดัสทิธิในการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 17 แหง่
สญัญานี �  

18.2.2 การมอบหมายงานการจดัการกองทรัสต์ 

การใช้อํานาจและการปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตีในการจดัการกองทรัสต์เป็นเรื�องเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัส
ตีจะมอบหมายให้ผู้ อื�นจดัการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต ่ 

(1) การทําธุรกรรมที�มิใช่เรื�องที�ต้องทําเฉพาะตวัและไมจํ่าเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี�ยงทรัสตี 
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(2) การทําธุรกรรมที�โดยทั�วไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ�งมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการ
จดัการในลกัษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทําในการมอบหมายให้บคุคลอื�น
จดัการแทน 

(3) ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจดัทําสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือการปฏิบตัิงานด้านการสนบัสนนุให้บริษัทในเครือของทรัสตีหรือผู้ อื�นดําเนินการได้  

(h) เรื�องอื�นใดที�ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและดําเนินการตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี �
หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 
หรือประกาศหรือข้อกําหนดอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 

เมื�อทรัสตีมอบหมายให้ผู้ อื�นจดัการกองทรัสต์ตามข้อกําหนดแห่งสญัญานี �แล้ว นอกเหนือจากเรื�องที�
ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ดําเนินการตามสญัญานี �หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ 
กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 หรือประกาศหรือข้อกําหนดอื�นใดที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตีเลือก
ผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั และต้องกํากบัดูแลและตรวจสอบการจดัการแทน
อย่างเพียงพอ ด้วยความระมดัระวงัและความเอาใจใส่ โดยต้องกําหนดมาตรการในการดําเนินงาน
เกี�ยวกบัการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ กข. 1/2553 ดงันี � 

ในการมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานในเรื�อง
ดงัตอ่ไปนี �  

(1) การคัดเลือกผู้ ที�สมควรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและ
บคุลากรของผู้ ที�ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการขดักนัทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงาน
และกองทรัสต์ 

(2) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ได้รับมอบหมายงาน 

(3) การดําเนินการของทรัสตีเมื�อปรากฏวา่ผู้ ที�ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที�จะได้รับมอบหมาย
งานอีกตอ่ไป 

ทรัสตีสามารถมอบหมายงานการเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจดัทําสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือการ
ปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนได้ ซึ�งในการมอบหมายงานดังกล่าวทรัสตีจะมอบหมายให้บุคคล
ดงัตอ่ไปนี �  

(1) การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องเป็นการมอบหมายให้ผู้ ที�มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม   

(ข) ผู้ รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุสว่นบคุคล  

(ค) ทรัสตีรายอื�น 
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(ง) ผู้ รับฝากทรัพย์สนิโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ�งที�กองทรัสต์ได้
ลงทนุไว้ หรือของประเทศที�ผู้ รับฝากทรัพย์สนิตั �งอยู ่

(2) การจดัทําสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ต้องเป็นการมอบหมายให้ผู้ ที�สามารถประกอบธุรกิจ
นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ได้ 

ในการมอบหมายงานที�กลา่วมาข้างต้นนี � ทรัสตีจะต้องมอบหมายงานในลกัษณะที�ทําให้มั�นใจได้ว่า
การบริหารจัดการกองทรัสต์จะสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื�อง ไม่เกิดผลเสียหายต่อกองทรัสต์ 
และทรัสตีจะยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์ ตามที�พระราชบัญญัติทรัสต์
กําหนด  

18.2.3 ทรัสตีสามารถใช้ประโยชน์จากและดําเนินการใดๆ โดยอาศยั 

(1) ความเห็นหรือคําแนะนําจากที�ปรึกษากฎหมายในการตีความสญัญานี � หรือเอกสารอื�นใด (ไม่
วา่จะเป็นเอกสารที�จดัทําขึ �นตามข้อกําหนดแหง่กฎหมายหรือไมก็่ตาม) รวมทั �งความเห็นหรือ
คําแนะนําโดยทั�วไปที�เกี�ยวกบักองทรัสต์ 

(j) คําแนะนํา ความเห็น คําชี �แจง หรือข้อมลู  จากวาณิชธนกิจ นกัการบญัชี ผู้ตรวจ สอบบญัชี 
ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน และบคุคลอื�นใดที�ทรัสตีขอคําปรึกษา  และผู้ ที�ทรัสตีเชื�อโดยสจุริต
วา่เป็นผู้ เชี�ยวชาญในเรื�องที�ทรัสตีขอคําปรึกษานั �น 

(y) เอกสารที�ทรัสตีเชื�อโดยสจุริตว่าเป็นเอกสารต้นฉบบัอนัถกูต้องแท้จริง หรือสําเนาเอกสารอนั
แสดงถึงการที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่งตั �งบุคคลให้เป็นตัวแทนในการดําเนินการใด ๆ อัน
เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์ และ 

(h) เอกสารอื�นใดที�ทรัสตีได้รับและเกี�ยวข้องกบักองทรัสต์ซึ�งทรัสตีมีเหตอุนัสมควรที�จะใช้เอกสาร
เหลา่นั �น 

อนึ�ง ทรัสตีไมต้่องรับผิดหากวา่ทรัสตีได้กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการโดยสจุริตโดยอาศยัความเห็น 
คําแนะนํา คําชี �แจง ข้อมลูหรือเอกสารที�ทรัสตีได้รับตามข้อนี � โดยได้ใช้ความระมดัระวงัเยี�ยงผู้มีวิชาชีพ
และความชํานาญในการพิจารณาแล้ว ทั �งนี � ทรัสตีจะตรวจสอบการลงลายมือชื�อใดๆ ในเอกสารที�
เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์ที�ตนได้รับ หากมีเหตผุลให้สงสยัถึงความถกูต้องแท้จริงของลายมือชื�อเช่นวา่นั �น 

18.2.4 การตดัสนิใจใดๆ ของทรัสตีในการดําเนินการตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ซึ�งได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบั
นี � และ/หรือ พระราชบญัญตัิทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง หากทรัสตีได้กระทํา
ไปด้วยความสจุริตแล้ว ให้ถือเป็นที�สดุ อนึ�ง ในการตีความว่าทรัสตีมีอํานาจดําเนินการใดที�เกี�ยวข้อง
กบักองทรัสต์หรือไมน่ั �น หากสญัญานี � และ/หรือพระราชบญัญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั
ที�เกี�ยวข้องอื�นใดมิได้กําหนดไว้อย่างแจ้งชดั ให้ตีความในลกัษณะที�เป็นการให้อํานาจแก่ทรัสตีในการ
ดําเนินการใดที�เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์เพื�อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ได้ 
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18.2.5 สทิธิที�จะได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตี 

(1) การจดัการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้ อื�นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามสญัญานี � หาก
มีค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชําระเงินหรือทรัพย์สินอื�นให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงินหรือ
ทรัพย์สนิที�เป็นสว่นตวัของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็นอนัสมควร ให้ทรัสตีมีสทิธิได้รับ
เงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแตส่ญัญานี �จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น  

สิทธิในการได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามที�กล่าวมาข้างต้นนี �ให้หมายความ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ 
หรือที�ปรึกษากฎหมายซึ�งทรัสตีได้ว่าจ้างตามที�สมควรแก่กรณีเมื�อพิจารณาถึงความจําเป็น
เพื�อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ และความรู้ความสามารถของทนายความ หรือที�ปรึกษา
กฎหมายดงักลา่ว ทั �งนี � เงินชดใช้ตามข้อนี �ให้รวมถึง คา่ใช้จ่ายในการทวงถาม การดําเนินคดี 
และการบงัคบัคดี ในจํานวนที�สมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจํานวนที�ได้จ่ายไปตาม
ความเป็นจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์สําหรับความรับผิดใดๆ 
อนั ทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึ �น อนัเป็นผลมาจากการที�ทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที�และใช้อํานาจของทรัส
ตีอยา่งถกูต้องเหมาะสม ตามสญัญานี � และตามพระราชบญัญตัิทรัสต์ตลอดจนกฎหมายตา่ง 
ๆ ที�เกี�ยวข้อง ในจํานวนที�ไมเ่กินมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์  

ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญตัิทรัสต์ เงินชดใช้ความเสยีหายและการรับผิดชดใช้ตามข้อนี � 
ให้รวมถึงความรับผิดอนัเป็นผลมาจากการกระทํา หรือการงดเว้นการกระทําใดๆ ของผู้ ที�ทรัส
ตีได้มอบอํานาจ หรือตวัแทนซึ�งได้รับการแตง่ตั �งจากทรัสตีด้วย 

(2) สิทธิที�จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ใน (1) ของข้อนี � ย่อมเป็น
บุริมสิทธิที�ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ ถือหน่วยทรัสต์และบุคคลภายนอกที�มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ 
เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที�อาจบงัคบัได้ในทนัทีโดยไม่จําต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และ
ในกรณีที�มีความจําเป็นต้องเปลี�ยนรูป หรือเปลี�ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื�อให้มีเงิน
หรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดงักล่าวได้แต่ต้องกระทําโดยสจุริต
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการที� คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. 
กําหนด  

ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อนี �จนกว่าทรัสตีจะได้ชําระหนี �ที�มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วน
แล้ว เว้นแตเ่ป็นหนี �ที�อาจหกักลบลบหนี �กนัได้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์  

(3) สทิธิที�จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตีตามที�กําหนดไว้ใน (1) ของข้อนี � 
ให้มีผลใช้บงัคบัต่อไปภายหลงัที�ทรัสตีพ้นจากตําแหน่งหรือถูกถอดถอนจากตําแหน่งการ
เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 
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หน้าที� 

ทรัสตีมีหน้าที�จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี�ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั �งด้วย
ความชํานาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม รวมทั �งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง สญัญานี � วตัถุประสงค์ในการจัดตั �ง
กองทรัสต์ มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และข้อผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี)  

ในการปฏิบตัิหน้าที�ดงักล่าว ทรัสตีอาจขอความเห็นจากที�ปรึกษาวิชาชีพที�มีความเป็นอิสระตามแต่
ที�ทรัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ�ง การปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตี ให้ทรัสตีงดเว้นการกระทําการอนัเป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของ
กองทรัสต์ไมว่า่การกระทํานั �นจะเป็นไปเพื�อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้ อื�น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที�เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ใน
ลกัษณะที�เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนเพียงพอแล้ว โดยผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ที�ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน ทั �งนี � การเปิดเผยข้อมลูและการคดัค้าน
ดงักลา่วให้เป็นไปตามประกาศ สร. 27/2557 และหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ภายใต้บังคับแห่งสญัญานี � ตลอดจนพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที�
เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์  ให้ทรัสตีมีหน้าที�ดงัจะ
กลา่วตอ่ไปนี �  

18.2.6 หน้าที�ในการจดัการทรัพย์สนิ 

(1) ทรัสตีต้องมอบหมายการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ที�ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  เว้นแต่เป็นการจัดการทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินหลัก 
ซึ�งทรัสตีอาจดําเนินการด้วยตนเองได้ตาม (2) ของข้อนี � หรือมอบหมายให้บุคคลอื�น
ดําเนินการตามข้อ 18.2.9 (8) 

(2) การจัดการทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ในกรณีที�ทรัสตีมีการดําเนินการเอง ต้องจดัให้มีมาตรการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี � 

- มีการแบง่แยกหน่วยงานที�ทําหน้าที�จดัการลงทนุในทรัพย์สินอื�นดงักลา่ว
ออกจากหน่วยงานซึ�ง ทําหน้าที� ที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือความขดัแย้งในการปฏิบตัิหน้าที� 

- มีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน โดยต้องแยกหน่วยงานและ
บุคลากรที�ทําหน้าที�จัดการลงทุนในทรัพย์สินอื�นดังกล่าวออกจาก
หนว่ยงานและบคุลากรอื�นที�มีโอกาสใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่ว 
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(ข) ในกรณีที�มอบหมายให้บคุคลอื�นที�มิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับดําเนินการ  ต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการให้บคุคลอื�นเป็นผู้ รับดําเนินการในงานที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจ 
ในส่วนที�เกี�ยวกับการให้บุคคลอื�นเป็นผู้ รับดําเนินการในงานที�เกี�ยวกับการลงทุน
ของกองทนุโดยอนโุลม 

18.2.7 หน้าที�ในการจดัระบบงานของทรัสตี 

ทรัสตีมีหน้าที�ในการจดัให้มีระบบงานอย่างเหมาะสมตามพระราชบญัญัติทรัสต์ และตามที�สํานกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอยา่งน้อยให้ระบบงานของทรัสตีครอบคลมุเรื�องตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี �  

(1) การแยกกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตี โดยในการเก็บรักษาทรัพย์สิน จะต้อง
มีการแยกกองทรัสต์ภายใต้สญัญานี � ออกจากทรัพย์สินของกองทรัสต์อื�นหรือทรัพย์สิน
สว่นตวัของทรัสตี 

(2) การตรวจสอบการจัดการกองทรัสต์เพื�อให้เป็นไปตามสญัญานี � และพระราชบญัญัติทรัสต์
ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(3) การบันทึกกรรมสิทธิzหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ายและหนี �สินของ
กองทรัสต์ ตลอดจนบญัชีที�เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์  

(4) การตรวจสอบดูแลและติดตามการทําหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์เพื�อสิทธิประโยชน์ของ
กองทรัสต์  

(5) การควบคมุ ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสญัญานี �และ
พระราชบญัญตัิทรัสต์ และมิให้มีการทจุริตในการจดัการกองทรัสต์ 

(6) จดัทําบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบญัชีอื�น ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีทรัสตีจดัการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจดัทําบญัชีทรัพย์สนิของกองทรัสต์แตล่ะกองแยก
ต่างหากออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั �งแยก
กองทรัสต์ไว้ตา่งหากจากทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตีและทรัพย์สนิอื�นที�ทรัสตีครอบครองอยู ่ 

18.2.8 หน้าที�ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

(1) ทรัสตีมีหน้าที�เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครั �ง โดยหากมีการขอมติจากผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เพื�อดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ทรัสตีต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี �  

(ก) ตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเกี�ยวกบัการดําเนินการหรือเรื�องที�ขอมติว่าเป็นไป
ตามสญัญานี �หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม ่ 
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(ข) ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบวา่การดําเนินการดงักลา่วหรือเรื�องที�ขอมติ
ไมส่ามารถกระทําได้ หากไมเ่ป็นไปตามสญัญานี �หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

ในกรณีที�ทรัสตีเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสยีงหรือดําเนินการใด ๆ  
ในฐานะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ให้ทรัสตีคํานงึถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม และตั �งอยู่บนหลักแห่งความซื�อสัตย์สุจริต และรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่
ก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์  

(2) ทรัสตีมีหน้าที�บงัคับชําระหนี �หรือดูแลให้มีการบงัคบัชําระหนี �เพื�อให้เป็นไปตามข้อสญัญา
ระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลอื�น  

(3) ห้ามมิให้ทรัสตีนําหนี �ที�ตนเป็นลกูหนี �บคุคลภายนอกอนัมิได้เกิดจากการปฏิบตัิหน้าที�เป็นทรัส
ตีไปหกักลบลบหนี �กับหนี �ที�บุคคลภายนอกเป็นลกูหนี �ทรัสตีอนัสืบเนื�องมาจากการจัดการ
กองทรัสต์ ทั �งนี �การกระทําที�ฝ่าฝืนข้อห้ามนี � ให้การกระทําเช่นนั �นตกเป็นโมฆะ  

(4) ในกรณีที�ทรัสตีเข้าทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลภายนอก ให้ทรัสตีแจ้งต่อ
บคุคลภายนอกทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื�อเข้าทํานิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอก
วา่เป็นการกระทําในฐานะทรัสตี  

(5) ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้ อื�นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นให้ทรัสตีมีสิทธิมอบหมายงานได้ทั �งนี �ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 18.2.2 และ 18.2.6 
แหง่สญัญานี �  

(6) ทรัสตีมีหน้าที�จัดทําสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาด
หลกัทรัพย์ หรือผู้ได้รับใบอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์ดําเนินการแทนได้ โดยเมื�อมีการมอบหมายผู้ อื�นเป็นนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ ทรัส
ตีมีหน้าที�กํากบัดแูลให้ผู้ ที�ได้รับมอบหมายดงักลา่วปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 7.1 และ 7.2 
แหง่สญัญานี � เว้นแตม่ีการจดัทําหลกัฐานตามระบบของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  

(7) ทรัสตีมีหน้าที�จัดทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 7.1.5 แหง่สญัญานี �  

(8) ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ออกหลกัฐานสิทธิใน
หน่วยทรัสต์ใหม่หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที�สญูหายลบเลือน หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ให้ทรัสตีมีหน้าที�ออกหรือดําเนินการให้มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิใน
หนว่ยทรัสต์หรือใบหนว่ยทรัสต์ใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร  

(9) ทรัสตีมีหน้าที�ให้ความเห็นของทรัสตีเกี�ยวกับการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จัดการกองทรัสต์ใน
รายงานประจําปีของกองทรัสต์ซึ�งผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�จดัทํารายงานดงักลา่วเสนอตอ่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะต้องแสดงความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ จัดการ
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กองทรัสต์ในการบริหารจดัการกองทรัสต์เป็นอย่างไร สอดคล้องกบัข้อกําหนดแห่งสญัญานี � 
รวมทั �งกฎหมาย ประกาศ และข้อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องหรือไม ่หากผู้จดัการกองทรัสต์มิได้
ดําเนินการเป็นไปตามข้อกําหนดแห่งสญัญานี � หรือกฎหมาย หรือประกาศและข้อกําหนดที�
เกี�ยวข้องอื�นใดนั �น ให้ระบเุรื�องดงักลา่ว ตลอดจนการดําเนินการของทรัสตีในการแก้ไขให้มี
ความถกูต้อง  

(10) ทรัสตีมีหน้าที�ให้การรับรองรายงานมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์และมลูค่าหน่วยทรัสต์ 
ณ วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะไตรมาสตามหลกัเกณฑ์ที�กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องประกาศกําหนด 
เพื�อที�ผู้จดัการกองทรัสต์จะใช้ในการเปิดเผยรายงานดงักลา่วต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในสี�
สบิห้า (45) วนันบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาสนั �น  

นอกจากนี �ทรัสตีมีหน้าที�ใช้ความรอบคอบและระมดัระวงัเพื�อให้ผู้จัดการกองทรัสต์คํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ต่อหน่วยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�
กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องประกาศกําหนด เมื�อผู้จัดการกองทรัสต์ออกรายงานประจําปีในแต่ละ
รอบระยะเวลา โดยจัดพิมพ์ข้อมูลเกี�ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หนว่ยในรายงานประจําปีของกองทรัสต์ ทั �งนี � ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องสง่ข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบั
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรายงานประเมินมลูค่า
อสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องรับรองความถกูต้องของข้อมลูที�สง่ให้แก่ทรัสตี
ด้วย  

(11) ทรัสตีอาจก่อหนี � และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการตามที�
กําหนดไว้ในสญัญานี � พระราชบญัญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง
อื�นใด 

(12) ทรัสตีไม่มีหน้าที�ให้หลักประกันใดๆ เพื�อประกันการปฏิบัติหน้าที�ของตนในฐานะทรัสตี 
และทรัสตีไม่มีหน้าที�อื�นใดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือ บคุคลอื�นใด นอกเหนือไปจากที�ได้
ระบุไว้ในสญัญานี � และ/หรือ ที�กฎหมายได้บญัญัติไว้ อนึ�ง การที�ทรัสตีเข้าทําสญัญานี �มิได้
เป็นการให้หลกัประกันรายได้หรือผลการประกอบการของกองทรัสต์ หรือหลกัประกันการ
ปฏิบตัิตามสญัญาของบรรดาผู้ เช่าไมว่า่รายใด  

(13) เมื�อกองทรัสต์สิ �นสดุลง ให้ทรัสตีทําหน้าที�ต่อไปเพื�อรวบรวม จําหน่าย และจดัสรรทรัพย์สิน
โดยต้องชําระสะสางหนี �สินและค่าใช้จ่ายเมื�อทรัสต์สิ �นสุดลงตามลําดับที�กําหนดใน
พระราชบญัญตัิ ทรัสต์  

(14) ให้ทรัสตีแยกงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของกองทรัสต์อื�นหรือของทรัสตีโดย
คํานงึถึงมาตรฐานที�กําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี โดยงบการเงินที�จดัทําขึ �นต้อง
มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชีก่อนที�จะยื�นต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และ
เปิดเผยตอ่สาธารณชนตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั �งนี � ผู้สอบบญัชี
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ดงักลา่วต้องเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และต้องมิใช่กรรมการ พนกังาน 
หรือลกูจ้างของทรัสตี  

(15) ให้ทรัสตีงดเว้นการใช้สิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์สําหรับค่าใช้จ่ายที�ชําระ
ให้กบับคุคลภายนอก  

18.2.9 หน้าที�ติดตาม ดแูลและตรวจสอบผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) 

ทรัสตีมีหน้าที�ติดตามดูแลและตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ ได้รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) 
ดําเนินการในงานที�ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญานี � สญัญาอื�นที�เกี�ยวข้อง และประกาศอื�นที�
เกี�ยวข้องตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด  การติดตาม ดแูล และตรวจสอบ
ข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการทําหน้าที�ดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

(1) ดแูลให้การบริหารจดัการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จดัการกองทรัสต์ที�ได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที�กองทรัสต์ตั �งอยู ่ 

(2) ติดตาม ดูแล และดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ผู้ รับมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในสญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงการถอดถอน
ผู้ รับมอบหมายรายเดิม และการแตง่ตั �งผู้ รับมอบหมายรายใหม ่

(3) ควบคมุดแูลให้การลงทนุของกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

(4) ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที�กําหนดใน
สญัญานี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

(5) แสดงความเห็นเกี�ยวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื�อกองทรัสต์ของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) เพื�อประกอบการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือเมื�อสาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

(6) ในกรณีที�จําเป็น เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทรัสตีอาจ
กําหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งตามสมควร และไมเ่ป็นการก่อ
ภาระให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เกินกวา่หน้าที�ที�กําหนดไว้ในสญัญานี �หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  
ทั �งนี �  เรื�องที�ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขดัหรือแย้งกับสญัญานี � หรือ 
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยราชการที�เกี�ยวข้อง และหากการ
ดังกล่าวก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์มากเกินสมควร ทรัสตีและ
ผู้จดัการกองทรัสต์จะตกลงร่วมกนัตอ่ไป 

(7) ในกรณีที�ปรากฏว่าผู้จดัการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญานี �หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตีมี
หน้าที�ดงันี � 
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(ก) รายงานตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในห้า (5) วนัทําการนบัแต่รู้หรือพึงรู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(ข) ดําเนินการแก้ไข ยบัยั �ง หรือเยียวยาความเสียหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์
ตามที�เห็นสมควร 

(8) ในกรณีที�ไมม่ีผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตทีุ�ทําให้ผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�
ได้ ให้ทรัสตีเข้าจดัการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ราย
ใหม่ ทั �งนี � ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามที�กําหนดไว้ในประกาศ กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้าที�
จัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็นเพื�อป้องกัน ยับยั �ง หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที�ที�ระบไุว้ในสญัญานี �และพระราชบญัญัติทรัสต์ ในการดําเนินการดงักล่าว ทรัสตีอาจ
มอบหมายให้บุคคลอื�นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนั �นก็ได้ ทั �งนี �ภายในขอบเขต 
หลกัเกณฑ์ และเงื�อนไขที�สญัญานี �ได้ระบไุว้ รวมทั �งมีอํานาจในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์
รายใหมต่ามอํานาจหน้าที�ในสญัญานี �และพระราชบญัญตัิทรัสต์ 

นอกจากนี � เมื�อทรัสตีเห็นวา่กรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าที�ให้ถกูต้องและครบถ้วน
ตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี � หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ
ประกาศที�เกี�ยวข้องอื�นใด เป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนั �นได้ภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร ให้ทรัสตีสามารถเข้าไปดําเนินการแทนผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตามที�ทรัส
ตีเห็นสมควร ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวมก็ได้ 

นอกเหนือจากที�กําหนดในสญัญานี � หากผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการใดๆ ที�มีผลกระทบ 
แก้ไข หรือเปลี�ยนแปลงสว่นใดสว่นหนึ�งอนัเป็นสาระสําคญัของทรัพย์สินหลกั เช่น การแก้ไข
เปลี�ยนแปลงโครงสร้างทรัพย์สิน การแก้ไขเปลี�ยนแปลงประเภทหรือลกัษณะการใช้งาน
ทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องขอความเห็นชอบจากทรัสตีก่อนการดําเนินการในเรื�อง
ดงักลา่ว  

18.2.10 หน้าที�เกี�ยวกบัสญัญาก่อตั �งทรัสต์นี � 

ทรัสตีมีหน้าที�ดแูลให้สญัญาก่อตั �งทรัสต์นี �มีสาระสาํคญัเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยในกรณีที�มี
การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญาก่อตั �งทรัสต์นี � ให้ทรัสตีดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �  

(1) ดแูลให้การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญาเป็นไปตามวิธีการและเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสญัญานี � 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
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(2) ในกรณีที�การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญาไม่เป็นไปตามข้อ (1) ข้างต้น ให้ทรัสตีดําเนินการให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าที�ที�ระบไุว้ในสญัญานี � และตามพระราชบญัญัติทรัสต์ เพื�อดแูลรักษา
สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(3) ในกรณีที�หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์ที�ออกตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงใน
ภายหลงั และสญัญามีข้อกําหนดที�ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ให้ทรัสตีดําเนินการเพื�อ
แก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญานี �ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นั �น ตามวิธีการที�กําหนดในสญัญานี � 
หรือตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั�งตามมาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัิทรัสต์ 

(4) แก้ไขความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัสตีกบักองทรัสต์หรือการขาดความเป็นอิสระ
ของทรัสตีให้สิ �นไป หากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วนั หรือ
ภายในระยะเวลาที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ให้ทรัสตีลาออก และดําเนินการเพื�อให้
มีทรัสตีรายใหมต่ามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 18.4.3 แห่งสญัญาฉบบันี � รวมทั �งกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง 

อนึ�ง การพิจารณาวา่ทรัสตีขาดความเป็นอิสระในการทําหน้าที�เป็นทรัสตีหรือไมน่ั �น ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 18.6.1 แหง่สญัญานี � 

ความรับผิด 

18.2.11 ความรับผิดของทรัสตี 

(1) ในกรณีที�ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที�กําหนดในสญัญานี �หรือพระราชบญัญัติท
รัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดตอ่ความเสยีหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์ 

ในกรณีที�มีความจําเป็นและมีเหตุผลอนัสมควรเพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอ
ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนที�จะจดัการกองทรัสต์เป็นอย่างอื�นให้ต่างไปจากที�
กําหนดไว้ในสญัญานี �ได้ และหากทรัสตีได้จัดการตามที�ได้รับความเห็นชอบนั �นด้วยความ
สจุริตและเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จําต้องรับผิดตามที�กําหนดในข้อ
นี �  

(2) ในการปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตี ทรัสตีไมต้่องรับผิดตอ่ความเสียหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์หรือ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือบคุคลใด ๆ จากการปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตี หากทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที�
ด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี�ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั �งด้วยความชํานาญ โดยปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และเป็นไปตาม
สญัญานี � ตลอดจนกฎหมายที�เกี�ยวข้อง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อผูกพนัที�ได้ให้ไว้
เพิ�มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 
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ในการนี � แม้ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามวรรคหนึ�ง ให้ทรัสตียังมีหน้าที�ดําเนินการเรียกร้องต่อผู้ ที�ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื�อให้กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับชดเชยความ
เสยีหายตามความเป็นจริง 

(3) ในการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที�เกิดขึ �นแก่
กองทรัสต์หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือบคุคลใดๆ จากการกระทํา หรือการงดเว้นกระทําการใด 
ๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที�โดยสจุริต และได้ใช้ความระมดัระวงั
ตามสมควรในการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์เพื�อให้
เป็นไปตามสญัญานี � และพระราชบญัญตัิทรัสต์ตลอดจนประกาศที�เกี�ยวข้องแล้ว 

ในกรณีเช่นว่า ให้กองทรัสต์โดยทรัสตีมีสิทธิเรียกร้องโดยตรงต่อผู้จัดการกองทรัสต์เพื�อให้
ผู้ จัดการกองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายที�เ กิดขึ �นให้แก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ตามความเป็นจริง 

18.2.12 การจํากดัความรับผิดของทรัสตี 

(1) ภายใต้บงัคบัแห่งสญัญานี �และพระราชบญัญัติทรัสต์ ความรับผิดต่อบคุคลใดตามสญัญา
ซึ�งทรัสตีได้กระทําในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงความรับผิดต่อบคุคลใดอนัเกิดจาก 
หรือที�เกี�ยวกับทรัพย์สินใดๆ ของกองทรัสต์ให้มีจํานวนจํากัด โดยทรัสตีจะต้องรับผิดต่อ
บคุคลภายนอกดงักล่าวไม่เกินจํานวนเงินชดใช้ค่าเสียหายที�ทรัสตีจะได้รับตามข้อ 18.2.5 
แหง่สญัญานี � ทั �งนี � ในกรณีที�ทรัสตีไมป่ฏิบตัิหน้าที�ตามที�พระราชบญัญตัิทรัสต์กําหนดไว้ โดย
เจตนา โดยไมส่จุริต หรือโดยประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง กรณีเช่นวา่นี � ทรัสตีจะมีข้อยกเว้น
ความรับผิดมิได้ 

(2) ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของทรัสตี 
(แล้วแตก่รณี) เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือ คําสั�งศาล คํา
พิพากษาของศาล หรือ คําสั�งอื�นใดของหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบงัคบัเป็นกฎหมาย
หรือไม ่นอกจากนี � ทรัสตีไม่ต้องรับผิดในกรณีที�ทรัสตีไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อสญัญาข้อใด
ข้อหนึ�งตามสญัญานี �ได้ เนื�องจากเหตสุดุวิสยั หรือเหตทีุ�อยู่นอกเหนือการควบคมุของทรัสตี 
รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงเหตตุามที�กําหนดไว้ใน (4) ของข้อนี �   

(3) ในการโอนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของ
ลายมือชื�อ หรือ ตราประทบั ที�ปรากฏในใบทรัสต์ หรือในการสลกัหลงัใบทรัสต์ หรือในตรา
สารการโอนหนว่ยทรัสต์ หรือตราสารใด ๆ ซึ�งแสดงกรรมสิทธิzในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีมิต้อง
รับผิด หากมีการปลอมแปลงลายมือชื�อ หรือ ตราประทบั รวมถึงในกรณีที�ผู้ลงลายมือชื�อไม่มี
อํานาจลงนาม อยา่งไรก็ตาม ทรัสตีอาจ เรียกให้มีการพิสจูน์ความแท้จริงของลายมือชื�อของผู้
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ถือหน่วยทรัสต์ในเอกสารหรือตราสารตามสญัญานี �ซึ�งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องลงลายมือชื�อ 
หากมีเหตผุลให้สงสยัถึงความถกูต้องแท้จริงของลายมือชื�อเช่นวา่นั �น 

(4) ทรัสตีไมต้่องรับผิดชอบตอ่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ในความสญูเสยีหรือความเสยีหาย
ที�เกิดขึ �นเนื�องจากสาเหตุที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี หรือพนกังานของทรัสตี ซึ�ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การที�ทรัพย์สินถูกโอนเป็นของรัฐ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
กฎเกณฑ์เกี�ยวกบัการปริวตัรเงินตรา สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การปฏิวตัิ การก่อ
ความไมส่งบ การประท้วง เหตสุดุวิสยั การขดัข้องของเครื�องมือ หรือ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ�ง
อยูน่อกเหนือการควบคมุของ ทรัสตี หรือ เหตอืุ�นใดที�ทรัสตีไมส่ามารถควบคมุได้ 

(5) ทรัสตีไม่จําต้องกระทําการใด ๆ ที�จะเป็นเหตุให้ทรัสตีต้องใช้เงิน หรือทรัพย์สินส่วนตัว
ของทรัสตี (ทรัพย์สนิที�ไมใ่ช่ทรัพย์สนิในกองทรัสต์) หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางการเงินอื�น
ใดๆ ในการปฏิบตัิหน้าที�หรือใช้สทิธิตามสญัญานี �ของทรัสตี 

18.3 การชดใช้ความเสยีหายให้แก่ทรัสตี 

18.3.1 ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินชดใช้ความเสียหาย รวมทั �งค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง
ทนายความ หรือที�ปรึกษากฎหมายซึ�งทรัสตีได้ว่าจ้างตามที�สมควรแก่กรณีเมื�อพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถของทนายความ หรือที�ปรึกษากฎหมายดังกล่าว ทั �งนี � เงินชดใช้ตามข้อนี �ให้รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดําเนินคดี และการบงัคบัคดี ในจํานวนที�สมเหตสุมผลและเหมาะสม 
และในจํานวนที�ได้จ่ายไปตามความเป็นจริง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์
สําหรับความรับผิดใดๆ อนัทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึ �น อนัเป็นผลมาจากการที�ทรัสตีได้ปฏิบตัิหน้าที�และใช้
อํานาจของทรัสตีอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามสัญญานี � และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจน
กฎหมายตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง ในจํานวนที�ไมเ่กินมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

18.3.2 ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญัติทรัสต์ เงินชดใช้ความเสียหายและการรับผิดชดใช้ตามข้อ 18.3.1 นี �
ให้รวมถึงความรับผิดอนัเป็นผลมาจากการกระทํา หรือการงดเว้นการกระทําใด ๆ ของผู้ ที�ทรัสตีได้มอบ
อํานาจ หรือตวัแทนซึ�งได้รับการแตง่ตั �งจากทรัสตีด้วย18.3.3 เงินชดใช้ความเสยีหายตามข้อ 18.3.1 นี � 

(1) เป็นเงินที�ทรัสตีพึงได้รับเพิ�มเติมจากเงินชดใช้ความเสียหายอื�นใด ที�ทรัสตีมีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย 

(2)  ยงัคงมีผลใช้บงัคบัต่อไปภายหลงัที�ทรัสตีพ้นจากตําแหน่งหรือถกูถอดถอนจากตําแหน่งการ
เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 

18.4 การแตง่ตั �งและเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

18.4.1 การแตง่ตั �งทรัสตี 
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เมื�อมีเหตใุห้ต้องเปลี�ยนแปลงทรัสตี การแตง่ตั �งทรัสตีรายใหมใ่ห้กระทําได้โดยอาศยัมติไมน้่อยกวา่สาม
ในสี� (3/4) ของที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เทา่นั �น 

18.4.2 เงื�อนไขและวิธีการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

(1) เหตใุนการเปลี�ยนแปลงทรัสตี  

(ก) ทรัสตีลาออกจากการเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 

(ข) ทรัสตีถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือสิ �นสภาพนิติบคุคล 

(ค) ทรัสตีเลกิกิจการและเข้าสูก่ระบวนการชําระบญัชี 

(ง) ทรัสตีหยุดประกอบกิจการไม่ว่าโดยสมัครใจหรือตามคําสั�งของหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องให้พกัการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั�วคราวหรือสั�งเพิกถอนการ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

(จ) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เปลี�ยนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี เมื�อปรากฏว่าทรัสตีมิได้
จดัการกองทรัสต์ตามหน้าที�ที�กําหนดไว้ในสญัญานี � หรือพระราชบญัญตัิทรัสต์ หรือ
กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการอนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติทรัสต์ หรือ 
กฎหมายอื�นใดซึ�งมิใช่ความผิดลหโุทษ และทรัสตีไม่อาจเยียวยาแก้ไขให้สิ �นไปได้
ภายในระยะเวลาเก้าสบิ (90) วนั นบัแต่วนัที�ผู้จดัการกองทรัสต์แจ้งให้ทรัสตีทราบ
ถึงเหตดุงักลา่ว 

(ฉ) เมื�อปรากฏข้อเท็จจริงว่าทรัสตีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์
หรือทรัสตีขาดความเป็นอิสระซึ�งไม่อาจแก้ไขให้สิ �นไปได้ภายในระยะเวลาเก้าสิบ 
(90) วนั และทรัสตีไมล่าออกจากการเป็นทรัสตี 

(2) วิธีการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

(ก) ในกรณีทรัสตีลาออกจากการทําหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ใน (1) (ก) ของข้อนี � ให้มีการ
เปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ในข้อ 18.4.3 แหง่สญัญานี �  

(ข) ในกรณีที�เกิดเหตใุนการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ใน (1) (ข) และ (ค) ของ
ข้อนี �  ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ ชําระบญัชี เจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์ หรือบุคคลอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมายอื�นในทํานองเดียวกับบุคคล
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี ดําเนินการเกี�ยวกับกองทรัสต์เท่าที�จําเป็นและสมควร
จนกวา่ทรัสตีรายใหมจ่ะมีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(ค) ในกรณีที�เกิดเหตใุนการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ใน (1) (ง) ถึง (ฉ) ของ
ข้อนี �  ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที�ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดแูลรักษาประโยชน์ หรือ
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การใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื�อมิให้กองทรัสต์เสียหาย เสื�อมค่า หรือไร้ประโยชน์
จนกวา่ทรัสตีรายใหมจ่ะมีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(ง) ในกรณีที�เกิดเหตใุนการเปลี�ยนแปลงทรัสตี ให้ผู้จดัการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยเร็วและเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นทรัสตีรายใหม่เพื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา
แตง่ตั �ง ทั �งนี � ไมต่ดัสิทธิทรัสตีรายเดิม หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ที�จะเสนอชื�อบคุคลที�มี
คณุสมบตัิและได้รับอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื�อเป็นทรัสตีรายใหม ่

(จ) ในกรณีที�มีเหตุให้ต้องเปลี�ยนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่งตั �งทรัสตีรายใหม่เพราะมี
เหตอุนัมิอาจหลกีเลี�ยงได้ ให้ผู้มีสว่นได้เสยีร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั �งทรัสตีราย
ใหม ่ถ้ามิอาจแตง่ตั �งได้ ให้ศาลมีคําสั�งเลกิทรัสต์ ทั �งนี � ให้ศาลมีอํานาจแตง่ตั �งบคุคล
ใดเข้าจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติทรัสต์ โดยได้รับค่าตอบแทน
ตามที�ศาลกําหนดให้  

(3) ผลของการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

(ก) การเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ในข้อนี � ไม่ได้มีผลกระทบต่อการมีผลบงัคบั
ใช้ของสญัญานี �และไมม่ีผลกระทบตอ่สถานะของกองทรัสต์ และไม่ได้ทําให้สญัญา
นี �ต้องเลกิไป 

(ข) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�กําหนดไว้ในข้อนี � ทรัสตีรายเดิมต้องดําเนินการ
ตามที�จําเป็นเพื�อให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และ
เพื�อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบเกี�ยวกับการจัดการกองทรัสต์ที�ผ่านมาและที�ต้องทํา
ต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐาน และข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการจัดการ
กองทรัสต์เพื�อให้ทรัสตีรายใหม่สามารถทําหน้าที�ต่อไปได้ ทั �งนี � ในการส่งมอบ
ดังกล่าว ให้ทรัสตีรายเดิมลงลายมือชื�อในหนังสือเพื�อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ�งที�ส่งมอบให้ทรัสตีรายใหม่และมอบหนงัสือดงักล่าวให้ทรัสตีราย
ใหมเ่ก็บรักษาไว้ 

ให้ทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึ�งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ (30) วนันบั
แตว่นัที�ทรัสตีรายใหมเ่ข้าปฏิบตัิหน้าที�  

(ค) เมื�อทรัสตีรายใหม่เข้าทําหน้าที�แทนทรัสตีรายเดิมและมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือ
กองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ใน (3) (ข) ของข้อนี � ให้ทรัสตีรายใหมต้่องผกูพนัตามสทิธิ
และหน้าที�ของคูส่ญัญาที�กําหนดไว้ในสญัญานี �ทกุประการ รวมทั �งเข้าสวมสิทธิเป็น
คู่ความในคดีหรือเป็นฝ่ายที�ต้องผูกพนัตามคําพิพากษา ทั �งนี � ทรัสตีรายใหม่มิได้
รับมาซึ�งความรับผิดตอ่ความเสยีหายใดๆ อนัเกิดจากการกระทําของทรัสตีรายเดิม   
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นอกจากนี � ทรัสตีรายใหม่มีหน้าที�แก้ไขเพิ�มเติมสัญญานี �และต้องแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้บคุคลภายนอกที�ตนทราบว่าเป็นคู่สญัญากบัทรัสตีรายเดิมว่า ตน
ได้เข้าสวมสทิธิและหน้าที�แทนทรัสตีรายเดิมแล้ว  

18.4.3 การลาออกของทรัสตี 

(1) หากทรัสตีประสงค์ที�จะลาออก ให้ทรัสตีต้องแจ้งการลาออกเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
และผู้จดัการกองทรัสต์ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สาม (3) เดือน ในกรณีดงักลา่ว การพ้นจาก
ตําแหน่งของทรัสตีให้มีผลเมื�อทรัสตีรายใหม่เข้าทําหน้าที�เป็นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ 
โดยให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที�ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือ
กองทรัสต์  

(2) เมื�อปรากฏข้อเท็จจริงว่าทรัสตีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์หรือทรัสตีขาด
ความเป็นอิสระ ซึ�งไม่อาจแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบ (90) วนั ทรัสตีจะลาออกจากการ
เป็นทรัสตี โดยแจ้งการลาออกเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่หนึ�ง (1) เดือน  

หากทรัสตีประสงค์ที�จะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ
ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบ พร้อมทั �งเสนอผู้ ที�จะทําหน้าที�เป็นทรัสตีรายใหม่ให้ที�ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์พิจารณาลงมติเห็นชอบเพื�อแตง่ตั �งทรัสตีรายใหมแ่ละปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ระยะเวลาที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั �งนี � ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ ในการนี � ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้จดัการกองทรัสต์มีสิทธิเสนอรายชื�อบคุคลที�มี
คณุสมบตัิและได้รับอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา 
คดัเลอืกและแตง่ตั �งเป็นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ด้วย และให้ผู้จดัการกองทรัสต์ใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที�ในการแต่งตั �งบุคคลใหม่ (ซึ�งมีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต.) ให้เป็นทรัสตีรายใหมข่องกองทรัสต์แทนที�ทรัสตีรายเดิม ในการนี � ให้ทรัสตี
และผู้ จัดการกองทรัสต์หารือร่วมกันโดยสุจริตเพื�อกําหนดบุคคลผู้มีคุณสมบัติและได้รับ
อนุญาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. และเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อพิจารณาแต่งตั �ง
เป็นทรัสตีรายใหมข่องกองทรัสต์ โดยทรัสตีรายใหม่นี �จะต้องเข้าทําสญัญาเพิ�มเติมสญัญานี �
กบัทรัสตีรายเดิมและผู้จดัการกองทรัสต์  

หากพ้นกําหนดระยะเวลาสาม (3) เดือนนบัแต่วนัที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับหนงัสือแจ้งการ
ลาออกจากทรัสตีรายเดิมแล้ว และผู้จดัการกองทรัสต์ยงัไม่สามารถแต่งตั �งทรัสตีรายใหม่ได้ 
ให้ทรัสตีมีสทิธิแตง่ตั �งบคุคลที�ทรัสตีคดัเลือก (โดยต้องเป็นผู้ ที�มีคณุสมบตัิและได้รับอนญุาต
จากสาํนกังาน ก.ล.ต.) ให้เป็นทรัสตีรายใหม ่
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18.5 การถอดถอนทรัสตี 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยอาศัยมติไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อ 16 แห่งสญัญานี � อาจถอดถอนทรัสตีได้ เมื�อปรากฏว่าทรัสตีมิได้
จดัการกองทรัสต์ตามหน้าที�ที�กําหนดไว้ในสญัญานี �หรือพระราชบญัญตัิทรัสต์ หรือกระทําการ หรืองดเว้นกระทํา
การ อนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิทรัสต์ หรือกฎหมายอื�นใดซึ�งมิใช่ความผิดลหโุทษ 

18.6 ความเป็นอิสระของทรัสตีและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของทรัสตี 

ทรัสตีต้องปฏิบตัิหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์อยา่งมีประสทิธิภาพและเป็นอิสระ รวมทั �งไม่กระทําการใดที�เป็น
การขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

18.6.1 ในกรณีดงัตอ่ไปนี � ให้ถือวา่ทรัสตีขาดความเป็นอิสระ และจะรับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้  

(1) มีความเกี�ยวข้องกบัผู้จดัการกองทรัสต์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

(ก) เป็นผู้ ถือหุ้นในผู้ จัดการกองทรัสต์ เกินร้อยละห้า (5) ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั �งหมดของผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่ว 

(ข) มีผู้ จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้อยละห้า (5) ของจํานวนสิทธิออก
เสยีงทั �งหมดของทรัสตีดงักลา่ว  

(ค) มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ในทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ในผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

(ง) มีกรรมการหรือผู้บริหารของทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผู้บริหารของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(จ) มีความเกี�ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้จัดการกองทรัสต์ในลกัษณะ
ทํานองเดียวกบั (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้างต้น หรือในลกัษณะอื�นอยา่งมีนยัสําคญัใน
ประการที�อาจเป็นเหตใุห้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที� 

(2) เป็นหรือมีความเกี�ยวข้องกับผู้ ที�จะจําหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่
กองทรัสต์ในลกัษณะที�ทําให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์
หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้อยา่งอิสระ 

หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัจากการเข้ารับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ว่า ทรัสตีขาดความ
เป็นอิสระตามข้อนี � ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. พร้อมทั �งแสดงมาตรการที�
สมเหตสุมผลและน่าเชื�อถือว่าจะทําให้ทรัสตีสามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระภายใน
สบิห้า (15) วนั นบัแตว่นัที�ปรากฏข้อเท็จจริงดงักลา่ว และให้ดําเนินการตามมาตรการที�แสดง
ไว้นั �น เว้นแตส่าํนกังาน ก.ล.ต. จะมีคําสั�งเป็นอยา่งอื�น 



 

58 

18.6.2 ทรัสตีจะกระทําการใดที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ หรืออาจทําให้ทรัสตีขาดความเป็น
อิสระมิได้ เว้นแตเ่ป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) เป็นธุรกรรมที�มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมดงักลา่ว 

(2) ในกรณีที�เป็นการทําธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมีการเปิดเผย
ข้อมูลที�เกี�ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่
คดัค้านหรือคดัค้านในจํานวนที�น้อยกว่าหลกัเกณฑ์ตามข้อ 13 แห่งสญัญานี � และประกาศ 
สร. 27/2557 

18.6.3 ในกรณีที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ �น ทรัสตีต้องดําเนินการให้มั�นใจได้ว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ได้รับการปฏิบัติที�เป็นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กบัทรัสตีให้รวมถึงการดําเนินการดงัตอ่ไปนี �  

(1) ทรัสตีต้องไมม่ีผลประโยชน์อื�นที�อาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์ และหากมี
กรณีที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที�จะทําให้
เชื�อมั�นได้วา่ การบริหารจดัการกองทรัสต์จะเป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์และผู้
ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม   

(2) กองทรัสต์จะไม่เข้าทํารายการใดที�อาจสง่ผลให้ทรัสตีไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ 
เช่น การซื �ออสงัหาริมทรัพย์จากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตีซึ�งอาจทําให้ทรัสตีไมส่ามารถให้
ความเห็นเกี�ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้อยา่งเป็นอิสระ เป็นต้น 

ผู้จัดการกองทรัสต์ 

19.1 การแตง่ตั �งและคา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ 

การแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ 

บริษัทฯ ตกลงเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ โดยมีขอบเขต อํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบตามที�กําหนดไว้ใน
สญัญานี �และกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง สญัญาแต่งตั �งผู้ จัดการ
กองทรัสต์  และข้อตกลงอื�นระหวา่งผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี) 

คา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะได้รับค่าตอบแทนการปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ตามสญัญานี � โดยอตัรา
คา่ตอบแทน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 สว่นหลกัเกณฑ์และวิธีการชําระคา่ตอบแทนให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ให้
เป็นไปตามสญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ 
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19.2 สทิธิ หน้าที� และความรับผิดของผู้จดัการกองทรัสต์ 

สทิธิ 

19.2.1 ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ การเบิกจ่ายดงักลา่วกระทําได้เฉพาะ
กรณีที�เป็นการเบิกจ่ายจากบญัชีเพื�อการดําเนินงานประจําวนั (Petty Cash) ภายใต้วงเงินตามที�ได้รับ
การอนุมัติจากทรัสตี และให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดทําและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตี
เพื�อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาที�สมควร  

19.2.2 ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถแตง่ตั �งที�ปรึกษาทั�วไป ที�ปรึกษาเฉพาะทางหรือผู้ เชี�ยวชาญในด้านตา่งๆ เช่น 
ที�ปรึกษากฏหมายทั�วไป ที�ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้าน ที�ปรึกษาทางการเงิน เพื�อให้คําแนะนํา และให้
ความเห็น ทางกฎหมายทั�วไป กฎหมายเฉพาะด้าน การเงิน การจดัทําเอกสาร สญัญา หนงัสอืทวงถาม 
หนงัสอืเผยแพร่ขา่วไปยงัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายงานการประชมุ หรือ เรื�องอื�นใดที�จําเป็นและเกี�ยวข้องใน
การดําเนินงานหรือบริหารทรัพย์สนิของกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 

19.2.3 ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถใช้พื �นที�ในทรัพย์สินหลกัเป็นที�ตั �งของสํานกังานของผู้จดัการกองทรัสต์และ
เป็นสถานที�ประชมุตา่งๆ ในกิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ทั �งกิจการที�เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์และกิจการ
สว่นตวัของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยไมต้่องเสยีคา่ใช้สถานที� คา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายใดๆ ให้แก่
กองทรัสต์ 

หน้าที� 

19.2.2 ผู้จัดการกองทรัสต์มีขอบเขตอํานาจหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามที�ระบุไว้ในสญัญานี � สญัญา
แต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือตามที�กฎหมาย หลกัเกณฑ์ และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที�
เกี�ยวข้อง  

19.2.3 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการดําเนินธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิหน้าที�โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วย
ความรับผิดชอบ ด้วยความระมัดระวัง และความซื�อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  รวมทั �งต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง สญัญานี � วตัถปุระสงค์ในการจดัตั �งกองทรัสต์ และ
มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตลอดจนข้อผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมในเอกสารที�เปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ/
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี)  

(2) มีเงินทนุที�เพียงพอตอ่การดําเนินธุรกิจในการปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญานี �และความรับผิดชอบ
อนัอาจเกิดขึ �นจากการปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งตอ่เนื�อง 
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(3) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที�มีความสําคัญและเกี�ยวข้องอย่างเพียงพอในการ
ตดัสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องสื�อสารได้อย่างชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่
ทําให้สาํคญัผิด 

(4) ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบตัิหน้าที�ผู้ จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื�อ
ตนเอง หรือทําให้เกิดความเสยีหาย หรือกระทบตอ่ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ 

(5) ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที�มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ �น ต้องดําเนินการให้มั�นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบตัิที�เป็น
ธรรมและเหมาะสม 

(6) ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ พระราชบญัญตัิทรัสต์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องกบั
การดําเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที�
กําหนดโดยสมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือองค์กรที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์
ที�สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไม่สนบัสนุน สั�งการ หรือให้ความร่วมมือแก่
บคุคลใดในการปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดดงักลา่ว 

(7) ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที�ของทรัสตี หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ�งรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที�อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยัสําคญั หรือข้อมูลอื�นที�
ควรแจ้งให้ทราบ 

19.2.4 เพื�อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีระบบงานที�มีคุณภาพและสามารถรองรับงานในความ
รับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน ตามที�กําหนดไว้ในประกาศ สช. 29/2555 และแนวปฏิบตัิของสํานกังาน 
ก.ล.ต. ในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที�ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และที�จะได้แก้ไขเพิ�มเติม และ
ประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องตามที� สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

19.2.5 ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในเรื�องดงัตอ่ไปนี � 

(1) การดแูลจดัการกองทรัสต์ในสว่นที�เป็นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ�งรวมถึงการลงทนุ การกู้ยืม
เงินและก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าทําสญัญา และการดําเนินกิจการ
ตา่งๆ เพื�อกองทรัสต์ ทั �งนี � ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื�อนไขเทา่ที�สญัญานี �ได้ระบไุว้  

(2) หน้าที�การจดัทําและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงข้อมลูตามมาตรา 56 และมาตรา 
57 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และข้อมลูอื�นตามที�กําหนดในสญัญานี �  

(3) หน้าที�การจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดที�อาจเกิดขึ �นจากการดําเนินธุรกิจหรือการ
ปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของตน ตลอดระยะเวลาที�ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 
ในวงเงินประกนัภยัที�ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ตกลงร่วมกนัว่าเพียงพอและเหมาะสม แต่
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ทั �งนี � ไม่รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที�เกิดจากการที�ผู้ จัดการกองทรัสต์ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของผู้จดัการกองทรัสต์มีเจตนากระทําละเมิดต่อบคุคลภายนอกนั �น 
หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงจนเป็นผลละเมิดตอ่บคุคลภายนอกนั �น 

(4) ในการทําธุรกรรมเกี�ยวกับอสงัหาริมทรัพย์เพื�อกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �ด้วย  

(ก) ดําเนินการเพื�อให้มั�นใจได้วา่การจําหนา่ย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทํา
สญัญาที�เกี�ยวเนื�องกบัอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถกูต้องและมีผล
ใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(ข) ดําเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไป
อยา่งเหมาะสม โดยอยา่งน้อยต้องมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

• การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์นั �นๆ ก่อนรับเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุน
เพิ�มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื�อกองทรัสต์ แล้วแตก่รณี 

• การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน 
(การทํา Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความ
เสี�ยงด้านตา่ง ๆ ที�อาจเกิดจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นั �น ๆ พร้อมทั �ง
จดัให้มีแนวทางการบริหารความเสี�ยงด้วย ทั �งนี � ความเสี�ยงดงักลา่ว ให้
หมายความรวมถึงความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า 
และการไมส่ามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น 

(5) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที�กําหนดในสญัญานี �  

(6) ในกรณีที�มีการแต่งตั �งที�ปรึกษาเพื�อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี�ยวกับการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และการจดัการอสงัหาริมทรัพย์  ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �  

(ก) ดําเนินการให้ที�ปรึกษาแจ้งการมีสว่นได้เสยีในเรื�องที�พิจารณา  

(ข) มิให้ที�ปรึกษาผู้ ที�มีสว่นได้เสียในเรื�องที�พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้า
ร่วมพิจารณาในเรื�องนั �น 

(7) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�จดัทําและจดัเก็บข้อมลูและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับกองทรัสต์ โดยเมื�อทรัสตีจะ
ตรวจสอบการจดัการในเรื�องใด ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�ให้ความร่วมมือและนําส่งข้อมูล
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และเอกสารหลกัฐาน รวมทั �งให้เข้าไปตรวจสอบในสถานที�ตั �งของอสงัหาริมทรัพย์ตามที�ทรัส
ตีร้องขอ เพื�อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้มั�นใจได้ว่า ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ได้ปฏิบตัิฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือข้อกําหนดของสญัญานี � หรือไมรั่กษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

(8) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�จัดทําและจัดส่งข้อมูลเอกสารต่างๆ เกี�ยวกับการจัดโครงสร้าง
รายได้ของกองทรัสต์ วิธีการจดัหาและจดัเก็บรายได้ คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�สามารถเรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ สญัญาที�ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ทําในนามกองทรัสต์กบับริษัทหรือบคุคลต่างๆ ให้
แก่ทรัสตี นอกจากนี � ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีต้องประสานงานและทําข้อตกลงเกี�ยวกบั
ลกัษณะของข้อมูล เอกสารหลกัฐานประกอบการทําธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ รวมทั �ง
ความถี�และระยะเวลาที�ผู้ จดัการกองทรัสต์ต้องนําส่งข้อมลูและเอกสารดงักล่าวให้แก่ทรัสตี 
ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ในการกํากบัดแูลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทรัสต์  

(9) ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องปฏิบัติหน้าที�ต่างๆ ของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ใน
สญัญานี � พระราชบญัญัติทรัสต์ และประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ในกรณีที�ผู้จัดการกองทรัสต์
ประสงค์จะมอบหมายให้บคุคลอื�นเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) เพื�อ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทนตน ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�คดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื�อให้ได้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที�มีคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนควบคมุดแูล
และตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื�อให้การปฏิบตัิหน้าที�
และความรับผิดชอบเป็นไปตามที�กําหนดในสญัญานี � สญัญาแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์ 
สญัญาแต่งตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศต่าง ๆ ที�
เกี�ยวข้อง  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที�ผู้ จัดการกองทรัสต์คดัเลือกและแต่งตั �ง มีขอบเขตอํานาจ หน้าที� 
และความรับผิดชอบตามที�กําหนดในสญัญาแต่งตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนดในแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทนุและทรัสต์ที�ลงทนุ
ในอสังหาริมทรัพย์ และที�จะได้แก้ไขเพิ�มเติม โดยผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�เลือกผู้ รับ
มอบหมายด้วยความรอบคอบระมดัระวงั รวมทั �งกํากบัและตรวจสอบการจดัการแทนอย่าง
เพียงพอ ทั �งนี � ขอบเขตอํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี � เป็นอยา่งน้อย 

(ก) หน้าที�ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที� บริหารและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ อํานวยความสะดวกให้กับทรัสตี ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ และผู้ จัดการกองทรัสต์ในเรื�องที�เกี�ยวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ตามที�
เกี�ยวข้องจําเป็นและเหมาะสม ดําเนินการใดๆ ร่วมกบัผู้จดัการกองทรัสต์เพื�อทําให้
กองทรัสต์ได้มาซึ�งใบอนญุาต และ/หรือ เอกสารอื�นใดที�เกี�ยวข้องและจําเป็นในการ
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จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ จดัสง่รายได้ นําสง่ค่าใช้จ่าย
ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานกองทรัสต์ รวมถึงบริหารงานให้เป็นไปตามสญัญา
ต่างๆ ให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ ตามที�ผู้จดัการกองทรัสต์ร้องขอ
อย่างสมเหตสุมผล  ในกรณีที�ผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะขาย โอน ให้เช่า โอน
สิทธิการเช่า หรือจําหน่าย (ถ้ามี) ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่บคุคล
อื�น ติดตอ่ ประสานงาน ให้ข้อมลู ยื�นเอกสาร   ดําเนินการและ/หรือประสานงานกบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ และให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้จดัการกองทรัสต์ ในการจดัการให้ผู้
เช่าของทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้รับบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ 
ดําเนินการอื�นใดที�จําเป็นเพื�อให้การบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามแบบแสดง
รายการข้อมลูและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น 

(ข) การจดัทํารายงาน และเอกสารการจดัการ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที�จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานใดๆ รวมทั �งเอกสาร
หลักฐานทางการบัญชีที�เกี�ยวกับหรือเกี�ยวเนื�องกับกองทรัสต์ เพื�อให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ผู้ สอบบัญชี  และ/หรือ ทรัสตีหรือบุคคลที�ได้รับมอบหมาย สามารถ
ตรวจสอบได้ ดําเนินการสง่มอบบรรดาเอกสารใดๆ ที�ได้รับการร้องขอให้แก่ผู้จดัการ
กองทรัสต์ ผู้สอบบญัชี  และ/หรือ ทรัสตี (แล้วแต่กรณี) ภายในสิบห้า (15) วนัทํา
การนบัแต่วนัที�ได้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอดงักลา่ว เว้นแต่จะมีเหตอุนั
สมควรหรือคู่สญัญาตกลงเป็นอย่างอื�น รวมถึงจดัให้มีรายงานต่าง ๆ ตามที�ได้รับ
มอบหมายจากผู้จัดการกองทรัสต์ เพื�อจัดส่ง รายงาน และเอกสารที�เกี�ยวข้องให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาที�ผู้ จัดการกองทรัสต์กําหนด ทั �งนี � ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะจดัทํารายงานดงักลา่ว  

(ค) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนตามที�ปรากฏในเอกสารแนบ o 

(จ) บรรดาคา่ใช้จ่ายอนัเกี�ยวกบัการบริหารและจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามที�
ปรากฏในเอกสารแนบ 6 

(10) ในกรณีที�ผู้ จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอื�นรับดําเนินการในงานที�อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนนอกเหนือจาก (9) ของข้อนี �  ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องคัดเลือกผู้ รับ
ดําเนินการด้วยความรอบคอบระมดัระวงั ตลอดจนกํากบัและตรวจสอบการดําเนินการของ
ผู้ รับดําเนินการด้วย ทั �งนี � ข้อกําหนดเกี�ยวกบัการมอบหมายงานต้องไม่มีสาระที�ขดัหรือแย้ง
กบัประกาศ สช. 29/2555 

(11) ในกรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์ปลอ่ยเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทั �งหมดของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ เช่าราย
เดียวโดยกองทรัสต์ได้รับค่าตอบแทนทั �งหมดหรือบางส่วนในรูปส่วนแบ่งกําไร (Profit 
Sharing) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องมีระบบในการคดัเลอืกและติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
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ของผู้ เช่ารายเดียวนี �ในลกัษณะเดียวกบัการว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นด้วย ทั �งนี � 
เพื�อให้มั�นใจได้ว่าผู้ เช่ารายเดียวนี �จะสามารถจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ได้ครบถ้วนตาม
เงื�อนไขของสญัญาเช่าและรายได้ไมรั่�วไหล อนัอาจทําให้กองทรัสต์ไมไ่ด้รับผลตอบแทนอย่าง
เต็มที�ตามที�กองทรัสต์พงึได้รับ 

ความรับผิด 

19.2.6 ในกรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์บริหารจดัการกองทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามที�กําหนดในสญัญานี � สญัญาแต่งตั �ง
ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือพระราชบญัญัติทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องรับผิดต่อความเสียหายที�เกิดขึ �น
แก่กองทรัสต์ และต้องรับผิดอยา่งไมม่ีข้อจํากดัความรับผิดในกรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าที� 
ทั �งนี � ผู้ จัดการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบหลักที�เกี�ยวข้องกับการดูแลจัดการ
กองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

19.2.7 ในการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที�เกิดขึ �น
แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ จากการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ หาก
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี�ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั �งด้วย
ความชํานาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
และเป็นไปตามสญัญานี � ตลอดจนกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และข้อผกูพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมแก่ผู้ลงทนุ (ถ้า
มี) 

ในการนี � แม้ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ�ง ผู้ จัดการกองทรัสต์ยงัมีหน้าที�ดําเนินการเรียกร้องต่อผู้ ที�ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื�อให้กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับชดเชยความ
เสยีหายตามความเป็นจริง 

19.3 การเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ 

19.3.1 เหตใุนการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี � 

(�) ผู้ จัดการกองทรัสต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที�กําหนดไว้ในข้อ 19.3.3 แห่ง
สญัญานี � 

(j) ผู้จดัการกองทรัสต์ถกูถอดถอนจากการทําหน้าที�เมื�อปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี �  

(ก) เมื�อปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์มิได้จัดการกองทรัสต์ตามหน้าที�ให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามที� กําหนดไว้ในสัญญานี � สัญญาแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์ 
พระราชบญัญัติทรัสต์หรือประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือประกาศที�เกี�ยวข้อง
อื�นใด และการไม่ปฏิบัติหน้าที�นั �นทรัสตีเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความเสียหาย
อยา่งร้ายแรงตอ่กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และไมส่ามารถเยียวยาแก้ไข
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ความเสียหายนั �นได้ภายในระยะเวลาตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั �งผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

(ข) ปรากฏข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผู้ จัดการกองทรัสต์มีลักษณะไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 2 ตาม
ประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตัิตามคําสั�งของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิ
ตามคําสั�งแตไ่มส่ามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด  

(ค) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของสํานกังาน 
ก.ล.ต. สิ �นสดุลง และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
จากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

(3) สํานักงาน ก.ล.ต. สั�งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์หรือสั�งพกัการ
ปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่าเก้าสิบ (90) วัน ตามประกาศ สช. 
29/2555  

(4) ผู้จดัการกองทรัสต์สิ �นสภาพนิติบคุคลหรือชําระบญัชี หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นคําสั�ง
พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไมก็่ตาม 

19.3.2 วิธีการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่

(1) กรณีปรากฏเหตใุนการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 19.3.1 (2) (ข) 
หรือ (ค) ให้ทรัสตีเป็นผู้มีอํานาจในการถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์โดยไม่ต้องมีการขอมติผู้
ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 16.8.2 (6) โดยในการดําเนินการแต่งตั �งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม ่ 
ให้ทรัสตีขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื�อแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วนั
นบัแตว่นัที�ปรากฏเหตตุามที�กําหนดไว้ในข้อ 19.3.1 (2) (ข) หรือ (ค) และแตง่ตั �งบคุคลที�ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัที�ได้รับมติ ทั �งนี � ในกรณีที�ขอมติ
แล้วแตไ่มไ่ด้รับมติ ให้ทรัสตีดําเนินการแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

กรณีปรากฏเหตใุนการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ตามข้อ 19.3.1 (2) (ก)ให้ทรัสตีเป็นผู้
มีอํานาจในการถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์โดยให้ทรัสตีเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อขอ
มติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และดําเนินการแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วนั
นับแต่วันที�ปรากฏเหตุตามข้อ 19.3.1 (2) (ก) และแต่งตั �งบุคคลที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
เห็นชอบภายในสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัที�ได้รับมติ ทั �งนี � ในกรณีที�ขอมติเพื�อถอดถอนและ
แตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่แล้ว แต่ไม่ได้รับมติ ให้ทรัสตีดําเนินการถอดถอนผู้จดัการ
กองทรัสต์รายเดิมและแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมไ่ด้เองโดยคํานงึถึงประโยชน์ที�ดีที�สดุ
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม  
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การถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์ ให้มีผลเมื�อทรัสตีบอกเลิกสญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ 
และทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ �นกบัผู้จัดการกองทรัสต์เพราะการถอด
ถอนผู้จัดการกองทรัสต์ โดยอาศยัเหตุตามสญัญานี � และ/หรือ ตามพระราชบญัญัติทรัสต์ 
ตลอดจนประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง  

(2) ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมมีหน้าที�ดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ทรัสตี หรือผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบตัิหน้าที�ต่อไปได้ ซึ�งการดําเนินการดงักล่าว
รวมถึงการลงลายมือชื�อในหนงัสอืเพื�อรับรองความถกูต้องครบถ้วนของสิ�งที�สง่มอบให้ทรัสตี
หรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมด้่วย  

19.3.3 การลาออกจากการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

หากผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์ที�จะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยการ
เผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์และทรัสตีทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าหนึ�งร้อย
ยี�สบิ (120) วนั ก่อนวนัที�กําหนดให้การลาออกมีผลใช้บงัคบั ทั �งนี � ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์และตอ่ทรัสตี และในระหว่างที�การลาออกยงัไม่มีผลใช้บงัคบันั �น ให้ผู้จดัการกองทรัสต์
ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ทรัสตีในการแต่งตั �งบุคคลใหม่ (ซึ�งมีคุณสมบัติและได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ของกองทรัสต์แทนที�ผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายเดิม โดยในระหว่างที�ทรัสตียงัไม่สามารถแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้นั �น ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมทําหน้าที�ต่อไปจนกว่าผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้าปฏิบัติ
หน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งสมบรูณ์ตามสญัญานี � 

19.3.4 การดําเนินการกรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ 

ไมว่า่กรณีใดๆ หากผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ตามความ
จําเป็นเพื�อป้องกนั ยบัยั �ง หรือจํากดัมิให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั �งปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื�นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี �ได้ 
ทั �งนี � ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 18.2.9 (8) แหง่สญัญานี � 

19.3.5 หน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ภายหลงัสญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์สิ �นสดุลง 

เพื�อประโยชน์แห่งสญัญาข้อนี �  ถ้อยคําต่างๆ ดงัต่อไปนี � ให้มีความหมายตามที�ระบไุว้ในข้อนี � เว้นแต่
สญัญาจะได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น 

"ข้อมลูที�เป็นความลบั" หมายความวา่ บรรดาข้อมลูที�มีบคุคลใดบคุคลหนึ�งเป็นเจ้าของและเป็นข้อมลูที�
เป็นความลบั และข้อมูลของกองทรัสต์ และ/หรือของลกูค้าปัจจุบนัของกองทรัสต์ หรือข้อมูลซึ�งโดย
ลกัษณะของข้อมลูนั �นควรถือได้ว่าเป็นข้อมลูที�เป็นความลบั ซึ�งรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) ข้อความที�
เป็นความลบันั �น ๆ ความลบัทางการค้า ความรู้แห่งวิธีการ (know-how) กลยุทธ์ แนวความคิด การ
ดําเนินงาน ข้อมลูเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ รายชื�อลกูค้า แผนงาน โอกาสทางการตลาดและ
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การดําเนินการธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูที�ได้รับโดยทางวาจา ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร ที�บนัทึก
ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื�น 

"การชกัชวน (Solicitation)" หมายความว่า การกระทําใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าใน
นามของผู้ จัดการกองทรัสต์ที�ลาออกเอง หรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์ในกรณีที�สญัญาแต่งตั �งผู้ จัดการ
กองทรัสต์สิ �นสดุลง หรือในนามของบคุคลอื�น และไม่ว่าเพื�อประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์ที�ลาออก
เองหรือของผู้จดัการกองทรัสต์ในกรณีที�สญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์สิ �นสดุลง หรือเพื�อประโยชน์
ของบคุคลอื�น (ไมว่า่ในฐานะกรรมการ ผู้ ถือหุ้น หุ้นสว่น ที�ปรึกษา ตวัแทน หรือ ฐานะอื�นใด) ซึ�งเป็นการ
ชกัชวน จงูใจ โฆษณา หรือ พยายามจะชกัชวน จูงใจ หรือ โฆษณา หรือ การกระทําอื�นใดๆ ที�เป็นการ
นําเสนอข้อมลูที�มีผลทางธุรกิจ 

"ความสมัพันธ์ทางธุรกิจ" หมายความว่า การทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ �าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี �สิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื�นทํานองเดียวกัน ซึ�งเป็นผลให้ผู้จัดการกองทรัสต์หรือคู่สญัญามีภาระหนี �ที�ต้อง
ปฏิบตัิต่ออีกฝ่ายหนึ�ง เมื�อธุรกรรมหรือการทํารายการดงักลา่วคิดคํานวณเป็นมูลค่าได้ตั �งแต่ร้อยละ
สาม (y) ของสนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของผู้จดัการกองทรัสต์หรือตั �งแตย่ี�สิบล้าน (20,000,000) บาท ขึ �น
ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ�ากวา่ ทั �งนี � การคํานวณขนาดของธุรกรรมหรือรายการดงักลา่วให้เป็นไปตาม
วิธีการคํานวณมลูค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนโุลม แต่ใน
การพิจารณาขนาดของธุรกรรมหรือรายการดงักลา่ว ให้นบัรวมขนาดของธุรกรรมหรือรายการที�เกิดขึ �น
ในระหวา่งหก (6) เดือนก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลกลุม่เดียวกนั 

"ลกูค้าปัจจบุนั" หมายความวา่ บคุคลใด ๆ ที�เป็นผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในเวลาที�สญัญา
แตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์สิ �นสดุลง 

สญัญาแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์สิ �นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ยังคงมีหน้าที�
ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื�อลูกค้า บญัชี เอกสาร และข้อมูลใดๆ ที�เกี�ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูความลบัทางการค้าหรือไมก็่ตามให้แก่ทรัสตี 
และ/หรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ตลอดจนดําเนินการใดๆ ตามที�ทรัสตีร้องขอตาม
สมควรเพื�อให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้าปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้
อยา่งตอ่เนื�องเพื�อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(2) ไม่ดําเนินการหรือประกอบธุรกิจที�มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกับ หรือที�มีลกัษณะเป็นการ
แขง่ขนักนักบัธุรกิจของกองทรัสต์เป็นระยะเวลาสอง (2) ปี นบัแตว่นัที�สญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการ
กองทรัสต์สิ �นสดุลง หน้าที�ในข้อนี �ให้รวมถึงการห้ามการชกัชวน ติดต่อ หรือดําเนินการใด ๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป็นผลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ซึ�งสญัญาแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์
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สิ �นสุดลง มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าปัจจุบันของกองทรัสต์ในลกัษณะที�เป็นการ
แข่งขันกับธุรกิจของกองทรัสต์และมีลกัษณะทรัพย์สินที�เป็นประเภทเดียวกันกับทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์  ทั �งนี � ไม่ห้ามลูกค้าปัจจุบันที�ประสงค์จะมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์เอง ในกรณีมีข้อสงสยั ให้ทรัสตีมีสิทธิร้องขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์แสดง
หลกัฐานเพื�อพิสจูน์เจตนาดงักลา่วของลกูค้าปัจจบุนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้ 

(3) เว้นแต่เป็นกรณีที�ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี � หรือจะได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อักษร
จากทรัสตี หรือเป็นกรณีที�ต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ ประกาศสํานักงาน 
ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื�นใด หรือกฎ หรือระเบียบ หรือคําสั�งใด ๆ ที�ออกด้วยอํานาจหน้าที�โดย
ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีที�ต้องปฏิบตัิตามคําสั�งของหน่วยงานราชการใดๆ ที�เกี�ยวข้อง 
ผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงที�จะเก็บรักษาข้อมูลที�เป็นความลบัของกองทรัสต์โดยไม่เผยแพร่
ข้อมูล แบบร่าง บัญชีรายชื�อลูกค้า และเอกสารอื�นใดที�มีสาระสําคัญเป็นข้อมูลที�เป็น
ความลบัของกองทรัสต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากทรัสตีเสียก่อน เป็นระยะเวลาสอง (2) ปีนับแต่วนัที�สญัญาแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์
สิ �นสดุลง 

(4) ดําเนินการอื�นใดตามสมควรเพื�อให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้อย่าง
ตอ่เนื�องตามสญัญานี � 

เพื�อประโยชน์ในการตีความกรณีมีข้อสงสยั ข้อสญัญานี �ไม่ใช้บงัคบักบับริษัท ดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือเดียวกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์   

19.4 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์  

การปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามสัญญานี � ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ใช้ความรอบคอบและ
ระมดัระวงัในการดําเนินการเพื�อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
โดยให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี �  

19.4.1 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื�นที�อาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์  และ
หากมีกรณีที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไก
ที�สามารถรองรับให้การจัดการกองทรัสต์ดําเนินไปในลักษณะที�เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบ
กองทรัสต์ และเป็นไปตามประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555 

19.4.2 ในกรณีที�ผู้ จัดการกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อื�นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที�ขอ
อนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์  ต้องไมเ่ป็นประเภทเดียวกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์อื�นนั �น  เว้นแต่
กองทรัสต์อื�นนั �นเป็นกองทรัสต์ที�แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดในภาค 3 ของประกาศ ทจ. 49/2555 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

20.1 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�จะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ได้ต้องเป็นคา่ใช้จ่ายที�จําเป็นและสมควรซึ�ง
เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์โดยตรง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั �งหมดที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการใดๆ เพื�อ
การก่อตั �งทรัสต์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายจะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ได้ไมเ่กินอตัราที�กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 
6 

ในการกําหนดคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายของแตล่ะรายการให้เป็นไปตามที�คู่สญัญาที�เกี�ยวข้องตกลงกนัในแต่
ละคราวซึ�งแยกตา่งหากออกจากสญัญานี � และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักลา่วยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มซึ�ง
กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบในภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีที�เกี�ยวข้อง 

20.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

20.2.1 คา่ธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้แก่   

(1) คา่ธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็นไปตามอตัราที�ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)  

(2) คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยทรัสต์ให้เป็นไปตามอตัราที�นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด  

(3) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์ ให้เป็นไปตาม
อตัราที�นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด  

(4) คา่ธรรมเนียมประเภทอื�น ๆ 

(ก) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหน่วยทรัสต์กบันายทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้
เป็นไปตามอตัราที�ทรัสตี และ/หรือ นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด 

(ข) ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 
ให้เป็นไปตามที�จ่ายจริง  

ทั �งนี � ค่าธรรมเนียมตามที�กําหนดไว้ในข้อนี � เป็นอตัราที�ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื�นใดทํานองเดียวกนั ซึ�งจะเรียกเก็บตามจริง 

20.3 การเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมและหรือคา่ใช้จ่าย 

20.3.1 การเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที�กําหนดไว้ในข้อ 20.1 และข้อ 20.2 แห่งสญัญานี � 
หากจะเป็นผลเสยีตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เช่น การเพิ�มค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ให้ผู้จดัการกองทรัสต์
เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื�อลงมติเปลี�ยนแปลงแก้ไขสญัญานี � 
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20.3.2 กรณีที�ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเปลี�ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ผู้จัดการกองทรัสต์จะติด
ประกาศคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายอตัราใหม ่ณ สาํนกังานของผู้จดัการกองทรัสต์และสถานที�ติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายที�ใช้เป็นสถานที�ในการซื �อขายหนว่ยทรัสต์  ทั �งนี � ในการเปลี�ยนแปลงลด
คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
สบิห้า (15) วนันบัแตว่นัเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายนั �น 

การแก้ไขเพิ�มเติมสัญญา 

21.1 การแก้ไขเพิ�มเติมสัญญานี �ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั �งกองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่ง
กฎหมายดงักลา่ว  

21.2 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี �ในเรื�องที�กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�
กําหนดไว้ในข้อ 16.8.2 (7) แห่งสญัญานี � เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ�มเติมตามคําสั�งของสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัิทรัสต์  

21.3 กรณีการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี �ในประเด็นที�ไมก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที�
เห็นโดยชดัแจ้ง คูส่ญัญาสามารถทําความตกลงเห็นชอบร่วมกนัได้โดยไมต้่องขอมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

21.4 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี �กรณีมีการเปลี�ยนแปลงแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั�ง  

ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั�ง หนงัสือเวียน คําผ่อนผนั ยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลง แก้ไข หรือ
เพิ�มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั�งที�ใช้อยู่ในปัจจุบนั อนัทําให้ต้องมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
สญัญานี �  คู่สญัญาจะต้องเข้าทําความตกลงเพื�อแก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมสญัญานี �ได้เพื�อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั�งที�เปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ�มเติมดงักลา่วโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์   

21.5 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี �กรณีอื�นๆ โดยทั�วไป  

หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ�มเติมสญัญานี �ในกรณีอื�นใดอนัจะเป็นคุณต่อกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์
มากกวา่ข้อตกลงและเงื�อนไขเดิม และไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้
ประโยชน์  ให้ทรัสตีมีอํานาจในการแก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมสญัญานี �ได้ตามที�เห็นสมควร โดยไม่จําต้องขอ
มติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี การแก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมสญัญาที�เป็นการแก้ไขในสาระสําคญัของ
สญัญานี � จะต้องไม่เพิ�มภาระให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์เกินสมควร หรือทําให้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ที�มีอยู่แต่เดิมเสียไป เว้นแต่การแก้ไขในสาระสําคัญดังกล่าว จะได้รับความยินยอมจากผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 
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การเลิกกองทรัสต์ 

เมื�อปรากฏเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี � ทรัสตีจะเลกิกองทรัสต์  

22.1 เมื�อจํานวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลดลงเหลอืน้อยกวา่สามสบิห้า (35) ราย  

22.2 เมื�อมีการจําหน่ายทรัพย์สินหลัก และผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์ลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เป็นมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ห้าร้อยล้าน (500,000,000) บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า 
(75) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ภายในหนึ�ง (1) ปีนบัแตว่นัที�จําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิหลกัดงักลา่ว  

22.3 กรณีที�มีเหตุต้องเปลี�ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ ที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมในการเป็น
ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมไ่ด้ภายในระยะเวลาที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นบัแต่วนัที�การปฏิบตัิหน้าที�
ของผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมสิ �นสุด และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เพื�อแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมแ่ล้วแตย่งัไม่สามารถแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ได้ ใน
กรณีดงักลา่วนี � ให้ทรัสตีขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการเลกิกองทรัสต์ 

22.4 เมื�อมีเหตตุ้องเปลี�ยนแปลงทรัสตีแตม่ิอาจแตง่ตั �งทรัสตีรายใหมเ่พราะมีเหตอุนัมิอาจหลีกเลี�ยงได้ และผู้มีสว่นได้
เสยีได้ร้องขอตอ่ศาลให้มีการแตง่ตั �งทรัสตีรายใหมแ่ล้ว แตม่ิอาจแตง่ตั �งได้ 

22.5 เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้เลกิกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในสญัญานี � 

ทรัสตีซึ�งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที�เกี�ยวกบัการชําระบญัชีกองทรัสต์อาจดําเนินการชําระบญัชีเองหรือจดัให้มีผู้ ชําระ
บญัชี โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ระบไุว้ในสญัญานี �  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะได้รับเงินคืนเมื�อกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลงัจากได้หกัค่าใช้จ่ายและชําระหนี �ของ
กองทรัสต์เมื�อเลกิกองทรัสต์แล้วเทา่นั �น 

การรวบรวม จาํหน่าย และ จัดสรรทรัพย์สินเมื�อกองทรัสต์สิ �นสุด 

เมื�อกองทรัสต์สิ �นสดุลง ให้ทรัสตีทําหน้าที�ชําระสะสางหนี �สนิและคา่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี �  

(1) คา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการรวบรวม จําหนา่ย และจดัสรรทรัพย์สนิ 

(2) คา่ธรรมเนียม คา่ภาษีอากรที�ต้องชําระและที�ค้างชําระ 

(3) ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการ
ดํา เ นินคดีของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 แห่ง
พระราชบญัญตัิทรัสต์ และคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�องมาจากการจดัการกองทรัสต์ที�ทรัสตีมีสทิธิ
เรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดยชอบตามกฎหมาย และคา่ตอบแทนทรัสตี 

(4) หนี �อยา่งอื�น 
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ในกรณีที�ทรัพย์สินในกองทรัสต์มีไม่เพียงพอที�จะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือชําระหนี �ในลําดบัใดจน
ครบ ให้ทรัสตีชําระหนี �ในลาํดบันั �นโดยเฉลี�ยตามสว่นของมลูหนี �  

ในกรณีที�เมื�อได้หกัคา่ใช้จ่ายและชําระหนี �ตามวรรคหนึ�งแล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้ทรัส
ตีจดัสรรสว่นที�คงเหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทั �งนี � หากกองทรัสต์สิ �นสดุลงเนื�องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบญัชี หรือล้มละลาย และไม่สามารถ
แต่งตั �งทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตอุนัมิอาจหลีกเลี�ยงได้ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในพระราชบญัญัติท
รัสต์ ให้ผู้ ชําระบัญชี หรือเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์แล้วแต่กรณี เป็นผู้ ทําหน้าที�แทนทรัสตีในการ
รวบรวม จําหนา่ย หรือจดัสรรทรัพย์สนิจนเสร็จสิ �น 

ข้อสัญญาที�เป็นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที�สมบูรณ์ 

หากมีสญัญาข้อใดข้อหนึ�งภายใต้สญัญานี �ที�ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบรูณ์ หรือไม่อาจบงัคบัได้ตามกฎหมาย ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม คู่สญัญาตกลงให้ข้อสญัญาหรือข้อกําหนดอื�นในสญัญานี � ยงัคงมีผลสมบูรณ์และผูกพนั
คู่สัญญาได้ตามกฎหมาย เสมือนหนึ�งว่าไม่มีส่วนที�เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือส่วนที�ไม่อาจบังคับได้ตาม
กฎหมายอยูใ่นสญัญานี �  และคูส่ญัญาตกลงร่วมกนัแก้ไขข้อความ หรือข้อตกลงที�เป็นโมฆะ ไมส่มบรูณ์ หรือไม่มี
ผลบงัคบัใช้ ให้สมบรูณ์และสอดคล้องกบับทบญัญตัิแหง่กฎหมายและวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบันี � 

ข้อตกลงที�ขดัหรือแย้งกับสัญญาฉบับนี � 

ในกรณีที�มีข้อตกลง เนื �อหา หรือข้อสญัญาอื�นใดที�ขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดในสญัญาฉบบันี � ให้ถือเอาข้อกําหนด
ในสญัญาฉบบันี �เป็นสาํคญั โดยให้ข้อกําหนดในสญัญาฉบบันี �มีผลบงัคบัใช้เหนือข้อตกลง เนื �อหาหรือข้อสญัญา
ที�ขดัหรือแย้งดงักลา่ว 

สญัญาฉบบันี �ทําขึ �นเป็นสอง (2) ฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คู่สญัญาทั �งสองฝ่ายได้อ่านและทําความเข้าใจ
กบัข้อความในสญัญาฉบบันี �โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐานพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ต่อหน้า
พยานไว้เป็นสาํคญั  

ผู้ก่อตั �งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จาํกัด 

 

ลงชื�อ________________________ 

 

 

 

ลงชื�อ________________________พยาน 

 

ลงชื�อ________________________ 

 

ลงชื�อ________________________พยาน 
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ทรัสตี 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

ลงชื�อ________________________ 

 

 

 

ลงชื�อ________________________พยาน 

 

ลงชื�อ________________________ 

 

ลงชื�อ________________________พยาน 
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เอกสารแนบ i 
 

รายละเอียดเกี�ยวกับการได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี�ยวกับโครงสร้างการถอืหุ้น และโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด จะทําหน้าที�เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของ
กองทรัสต์เป็นบริษัทจํากัดซึ�งจดทะเบียนจดัตั �งขึ �นในประเทศไทย เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2557 โดยมีทนุจดทะเบียนซึ�ง
เรียกชําระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 100,000 หุ้ น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท มี
วตัถปุระสงค์หลกัเพื�อปฏิบตัิหน้าที�บริหารจดัการกองทรัสต์โดยเฉพาะ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ เป็นจํานวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที�จําหนา่ยแล้วทั �งหมด 

สรุปข้อมูลสาํคัญของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จาํกัด 

ชื�อบริษัท บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

เลขทะเบียนบริษัท 0115557007350 

วนัที�จดทะเบียนจดัตั �งบริษัท 23 เมษายน 2557 

ที�ตั �งของบริษัท 1121 หมู่ที� 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมทุรปราการ 

ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้นมลูค่าที�
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 

ลกัษณะและขอบเขตการดําเนินธุรกิจ ทําหน้า ที� เ ป็น ผู้ จัดการกองทรัสต์ของท รัส ต์ เ พื� อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager) 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ (สดัสว่นการถือหุ้น) บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) (ร้อยละ ii.ii) 

รายชื�อกรรมการ (1) นายกําธร ตติยกวี (ประธานกรรมการ) 

 (2) นายปิยะพงศ์ พินธุประภา (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร) 

 (3) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ (กรรมการอิสระ) 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม นายกําธร ตติยกวี และนายปิยะพงศ์ พินธุประภา ลงลายมือชื�อร่วมกัน
และประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

รายชื�อผู้ถอืหุ้น 

1. บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  จํานวน 99,997 หุ้น (หรือร้อยละ 99.99) 
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2. นายสมยศ อนนัตประยรู จํานวน 1 หุ้น (หรือร้อยละ 0.001) 

3. นางจรีพร อนนัตประยรู จํานวน 1 หุ้น (หรือร้อยละ 0.001) 

4. นายปิยะพงศ์ พินธุประภา จํานวน 1 หุ้น (หรือร้อยละ 0.001)  
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โครงสร้างการจัดการ 

 

  

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
(1) นายกําธร ตติยกว ี
(2) นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 
กรรมการอิสระ 
(3) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ 
สนับสนุนปฏิบัติงาน 

ผู้อาํนวยการฝ่าย 
นายธนภทัร อนนัตประยรู 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที� 

ฝ่ายกาํกับตรวจสอบ บริหาร 
และจัดการความเสี�ยง 

ผู้อาํนวยการฝ่าย 
นายโกศล แย้มลีมลู 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
นางสาวพรรณี กมัพลกญัจนา 

ฝ่ายการตลาด 
และพัฒนาธุรกิจ 

ผู้อาํนวยการฝ่าย 
นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
นายรชต ตราชวูณิช 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
นายปิยะพงศ์ พินธุประภา 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

หน้าที�หลัก 

จดัการประชมุผู้ ถือหนว ่ยทรัสต์ 
และการเปิดเผยข้อมลู รับเรื�อง
ร้องเรียน และสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงานทั �งหมด 

หน้าที�หลัก 

กําหนดกลยทุธ์และแผนงานตาม
นโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
และดาํเนินการเพื�อจดัหา
ผลประโยชน์และวางแผนการลงทนุ 

หน้าที�หลัก 

กําหนดกลยทุธ์ตามนโยบายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และกํากบั
ดแูลและจดัการความเสี�ยงที�
เกี�ยวกบัการบริหารจดัการและ
การลงทนุ 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี�ยวกับการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต ี
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เอกสารแนบ 4 
 

บัญชีทรัพย์สนิ 

ลาํดับ โครงการ ที�ตั �ง รายละเอียดทรัพย์สนิ พื �นที�เช่าอาคาร 

(ตารางเมตร) 

1 โครงการ เอสเจ 

อินฟินิท วัน บิส

ซิเนส คอมเพล็กซ์ 

เลขที� 349-349/79 

แขวงจอมพล เขต

จตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 

- กรรมสิทธิzในที�ดินจํานวน 8 แปลง 

(โฉนดเลขที� 24369-24370, 5345-

5349 และ 9764) 

- กรรมสิทธิzในอาคารโครงการเอสเจ 

อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

-  ก ร ร ม สิ ท ธิz ใ น สิ� ง ป ลูก ส ร้ า ง แ ล ะ

ทรัพย์สินอื�นๆ อันเป็นส่วนควบของ

ที�ดินและอาคาร เครื� องมือ อุปกรณ์ 

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื�นที�

เกี�ยวข้อง เกี�ยวเนื�องและจําเป็นต่อการ

ใช้ประโยชน์ของที�ดินและอาคารใน

โครงการ 

21,673* 

2 โครงการ บางนา 

บิสซิเนส คอม

เพล็กซ์  

หมูที่� 13 ตําบล

บางแก้ว อําเภอ

บางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ 

- กรรมสทิธิzในอาคารโครงการ ดบับลวิ
เอชเอ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
กม. 7 

- สทิธิการเชา่ในที�ดินจํานวน 1 แปลง 
(โฉนดเลขที� 133775) โดยมี
ระยะเวลาการเชา่ 30 ปีนบัจากวนัจด
ทะเบียนการเชา่ 

8,578 

 

หมายเหต:ุ * ทั �งนี � พื �นที�เช่ารวมของโครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสสิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ในช่วง 

21,189 ตรม. ถึง 21,673 ตรม. หากมีการเปลี�ยนแปลงพื �นที�ตามรูปแบบของผู้ เช่า อาทิเช่น ในกรณีที�มีความต้องการเช่า

พื �นที�จากผู้ เช่ารายยอ่ยจํานวนมาก ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาแบ่งซอยพื �นที�ในรูปแบบ Multi-Tenant เพิ�มเติม อนัเป็นผล

ทําให้พื �นที�เช่ารวมลดลงตํ�ากวา่ 21,673 ตรม. อยา่งไรก็ดี แนวโน้มอตัราค่าเช่าของการปลอ่ยเช่าในรูปแบบ Multi-Tenant 

จะสงูกวา่การปลอ่ยเช่าพื �นที�ขนาดใหญ่ อนัเป็นผลให้ผลประกอบการของโครงการมีแนวโน้มดีขึ �น  
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เอกสารแนบ 5 
 

ตัวอย่างหลกัฐานแสดงสทิธิ หรือใบหน่วยทรัสต์ 
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มลูคา่ที�ตราไว้หน่วยละ  บาท      [•]       ใบทรัสต์ 

Par Value of  Baht Each              Trust Certificate 

จํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมด    หน่วย          ทนุชําระแล้ว    บาท 

Total Trust Unit     Unit         Total Paid-Up Capital   Baht 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

ผู้จัดการกองทรัสต์ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด 
REIT Manager :WHA Real Estate Management Company Limited 

เลขที� 1121 หมู่ที� 3 ถนนเทพารักษ์ ตาํบลเทพารักษ์ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 0 2753 3159 
No. 1121, Moo 3, Thepharak Road, ThepharakSub-District, MuangSamutPrakan District, SamutPrakan10270 Tel. +66 27533159 

ทรัสตี: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) จํากดัที�อยู่:เลขที� [•] โทร. [•] 
Trustee Krungthai Asset Management Public Company Limited. Address:No. [•] Tel. [•] 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นี �สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่ (1) การโอนหน่วยทรัสต์นั �นเป็นเหตุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสญัชาติต่างด้าวถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าร้อยละ49ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้ทั �งหมด และ (2) การโอนหน่วยทรัสต์นั �นเป็นเหตใุห้สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายหนึ�งรายใด, ผู้จดัการกองทรัสต์, และทรัสตี รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน (ถ้ามีการถือหน่วยทรัสต์) ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย 
Trust unitholder is unable to redeem the trust units. Trust units are transferable without limitation except (1) such transfer shall cause the number of trust units held by foreigners exceeding 49% of the total trust units 
soldand (2) such transfer shall cause the trust units holding ratio by any trust unitholder, REIT Manager and Trustee including its associated persons(if those persons hold trust units) not in compliance with stipulated 
laws. 

ชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
Name of the Trust Certificate Holder 
เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  จํานวนหน่วย เลขที�ใบสําคญั 
Trust Unitholder Registration No.  No. of Units Certificate  No.Certificate No. 

วนัที�ออกใบสําคญั 
Date of Issuance 

 

      
นายทะเบียนผู้ รับมอบอํานาจ 

Authorized Registrar  
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โปรดอ่าน 
Please read before 

endorsing this 
certificate. 

�. ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพย์ทําแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพย์ ตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด 
If you wish to have ownership of securities transferred to your name, please use the form designated by the securities registrar for this purpose. 

j. ใบหลกัทรัพย์ ที�ผู้ โอนและผู้ รับโอนหลกัทรัพย์ ลงลายมือชื�อสลกัหลงัการโอน 
Both the transferor and transferee must endorse the certificate(s) of the securities being transferred. 

y. เอกสารที�ต้องยื�นประกอบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพย์ตามที�นายทะเบียนกําหนด โดยสามารถตรวจสอบได้จากwww.tsd.co.th 
Please see www.tsd.co.th for the list of documents required to support your request forownership transfer. 

ลงลายมือชื�อผู้ โอน 
Signature of transferor 

ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน 
(ผู้ ที�ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น) 

Signature of transferee 
(who desires to have his names entered in 

the register of securities holders) 

ลงลายมือชื�อผู้ มีอํานาจ 
ประทบัตรานายทะเบียน/บริษัท 

Authorized signature with the seal of the 
registrar/company ชื�อ-สกลุ ของผู้ รับโอน (ตวับรรจง) 

Full name of transferee in block letters 

1 ลงลายมื�อชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมื�อชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

2 ลงลายมื�อชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมื�อชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters  

3 ลงลายมื�อชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมื�อชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

4 ลงลายมื�อชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมื�อชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

5 ลงลายมื�อชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมื�อชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

6 ลงลายมื�อชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee  

ลงลายมื�อชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  
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เอกสารแนบ 6 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั�ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ 

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ที�เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ 
NAV ภายหลัง
การทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั�ง (ไม่
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ (ไม่

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รวม 10.50 - - - - 
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 0.75% อั ต ร า พื � น ฐ า น 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ค่ าธรรม เ นียม  2 
ส่วนคือ: 
( 1)  อั ต ร า ไ ม่ เ กิ น 
0.50% ต่อปีของ (ก) 
ร า ค า ทุ น ข อ ง
ท รั พ ย์ สิน ห ลัก ข อ ง
กองทรัสต์ ทั �งนี �ราคา
ทนุของทรัพย์สินหลกั
ดงักลา่วไม่รวมมลูค่า
ท รั พ ย์ สิ น ที� ไ ด้
จํ า ห น่ า ย ไ ป ใ น

รายเดือน ตามที�จ่ายจริง ค่าธรรมเนียมใน
ก า ร ไ ด้ ม า ซึ� ง
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ก อ ง ท รั ส ต์ 
(Acquisition fee) 
กรณีทรัพย์สินของ
บุคคลที�เกี�ยวโยงกัน
กั บ ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์  
ไม่เกิน 0.75% ของ
มูล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น ที�
ได้มาของกองทรัสต์ 
กรณีทรัพย์สนิอื�น 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั�ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ 

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ที�เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ 
NAV ภายหลัง
การทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั�ง (ไม่
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ (ไม่

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ภายหลัง  และ  (ข ) 
ร า ค า ทุ น ข อ ง
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก
ประเภทสิทธิการเช่า 
(Leasehold) ที�นํามา
คํานวณคา่ธรรมเนียม
จ ะ คิ ด เ ฉ พ า ะ ช่ ว ง
ระยะเวลาที�สิทธิการ
เช่ายังมีผลบังคับใช้
เทา่นั �น 
( 2)  อั ต ร า ไ ม่ เ กิ น 
0.50% ต่อปีของ
มูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากสถาบันทาง
การเงิน 

ไม่เกิน 1.0% ของ
มูล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น ที�
ได้มาของกองทรัสต์ 
ค่าธรรมเนียมใน
การจําหน่ายไปซึ�ง
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ก อ ง ท รั ส ต์ 
(Disposal Fee)  
ไม่เกิน 0.50% ของ
มูลค่าทรัพย์สินที�ได้
จํ า ห น่ า ย ไ ป ข อ ง
กองทรัสต์ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั�ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ 

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ที�เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ 
NAV ภายหลัง
การทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั�ง (ไม่
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ (ไม่

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

คา่ธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ 0.75% ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ค่ าธรรม เ นียม  2 
ส่วนคือ 
( 1)  อั ต ร า ไ ม่ เ กิ น 
0.3% ต่อปีของราคา
ทนุของ (ก) ทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ 
ทั �ง นี �ร า ค า ทุ น ข อ ง
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก
ดงักลา่วไม่รวมมลูค่า
ท รั พ ย์ สิ น ที� ไ ด้
จํ า ห น่ า ย ไ ป ใ น
ภายหลัง  และ  (ข ) 
ร า ค า ทุ น ข อ ง
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก
ประเภทสิทธิการเช่า 
(Leasehold) ที�นํามา

รายเดือน - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั�ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ 

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ที�เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ 
NAV ภายหลัง
การทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั�ง (ไม่
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ (ไม่

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

คํานวณคา่ธรรมเนียม
จ ะ คิ ด เ ฉ พ า ะ ช่ ว ง
ระยะเวลาที�สิทธิการ
เช่ายังมีผลบังคับใช้
เทา่นั �น 
( 2)  อั ต ร า ไ ม่ เ กิ น 
0.3% ต่อปีของมูลค่า
ต า ม บัญ ชี ข อ ง เ งิ น
ลงทุนในตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงิน
ฝ า ก ส ถ า บั น ท า ง
การเงิน 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 0.5%1 ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
ข อ ง เ งิ น ทุ น จ ด
ท ะ เ บี ย น ข อ ง

รายเดือน - - 

                                                      
1 อาจมีการปรับเปลี�ยนตามประกาศของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั�ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ 

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ที�เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ 
NAV ภายหลัง
การทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั�ง (ไม่
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ (ไม่

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

กองทรัสต์ 
คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งได้แก่  
�. คา่บริหารจดัการโครงการ และ  
j. ค่าพนักงาน หรือบุคลากรเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการ
โครงการดงักลา่ว 

3.0% ต า ม ที� กํ า ห น ด ใ น
สั ญ ญ า แ ต่ ง ตั � ง
ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหาริมทรัพย์2  

ตามที�
กําหนดใน

สญัญา
แตง่ตั �ง

ผู้บริหาร
อสงัหาริม- 

ทรัพย์ 

- - 

ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใช้จ่ายในการดํารงสถานะเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

- ในอัตราตามที�ตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด 

รายปี - - 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีและการตรวจสอบภายใน 0.20% ตามที�จ่ายจริง รายปี - - 
ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่า
ตรวจสอบอาคาร คา่ใช้จ่ายจดัทํารายงาน หรือบทวิจยั 

0.05% ตามที�จ่ายจริง รายปี - - 

ดอกเบี �ยและคา่ธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร - ตามที�จ่ายจริง ตามที� - - 

                                                      
2 โปรดพิจารณาสรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาแตง่ตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา ทั �งนี � สาระสําคญัของสญัญา อาจมีการปรับเปลี�ยน เมื�อมีการจดัทําสญัญาแตง่ตั �งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ใหมใ่นแตล่ะรอบระยะเวลา 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั�ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ 

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ที�เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ 
NAV ภายหลัง
การทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั�ง (ไม่
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ (ไม่

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

กําหนดใน
สญัญา 

คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน - - - 2.0% ตามที�จ่ายจริง 
ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น กรณี
กองทรัสต์ลงทนุในตา่งประเทศ เป็นต้น 

- - - 2.5% ตามที�จ่ายจริง 

คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาอื�นๆ - - - 1.0% ตามที�จ่ายจริง 
คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ - - - 3.0% ไมเ่กิน 3.0% ของ

มลูคา่หนว่ยทรัสต์ที�
เสนอขาย 

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการจดัหาเงินกู้ยืมหรือการออกตราสารที�มีลกัษณะ
เดียวกนั 

เป็นไปตามที�    
ตกลงกบั
ธนาคาร 

- - 2.0% ตามที�จ่ายจริง 

ค่าใช้จ่ายในการดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษา และ/หรือปรับปรุงพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ และตกแต่งหรือจัดแบ่งพื �นที�ในอสงัหาริมทรัพย์เพื�อนํา
ออกหาประโยชน์ หรือให้เช่า 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

คา่บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง ซอ่มแซม บํารุงรักษา และ/หรือปรับปรุง
หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และตกแตง่หรือจดัแบง่พื �นที�ในอสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 



 

89 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั�ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ 

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ที�เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ 
NAV ภายหลัง
การทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั�ง (ไม่
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ (ไม่

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั 0.75% ตามที�จ่ายจริง    
คา่ใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในกรณีที�มีการระดมทนุ - - - 1.0% ตามที�จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์และการจัดทํา จัดส่งเอกสาร
ประกอบการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

คา่ใช้จ่ายอื�น ๆ       
(1) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่า และ/หรือ สอบ
ทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

- ตามที�จ่ายจริง รายปี - - 

(2) ค่าสาธารณปูโภค ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภยั ค่า
กําจดัแมลง ค่าทําสวน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการ
อสงัหาริมทรัพย์  

- ตามที�จ่ายจริง - - - 

(3) คา่จดัทําและจดัพิมพ์รายงานประจําปี และเอกสารอื�นๆที�เกี�ยวเนื�องกบั
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจน คา่แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

0.05% ตามที�จ่ายจริง - - - 

(4) คา่ใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัหนงัสื�อบอกกลา่ว หนงัสือตอบ
โต้เอกสาร ขา่วสาร ประกาศและรายงานต่างๆ ถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึง
การลงประกาศหนงัสอืพิมพ์ 

0.05% ตามที�จ่ายจริง - - - 

(5) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์การเพิ�มทุน และ/หรือ ลดทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า

- ตามที�จ่ายจริง - - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั�ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ 

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ที�เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ 
NAV ภายหลัง
การทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั�ง (ไม่
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ (ไม่

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อากรแสตมป์ ค่าบริการที�นายทะเบียนเรียกเก็บ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 
(6) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทรัสต์ 0.05% ตามที�จ่ายจริง - - - 
(7) ค่าใช้จ่ายอันเกี�ยวเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงแก้ไขเพิ�มเติมสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ และ/หรือ ที�เกิดขึ �นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ 
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี �ไมร่วมคา่ที�ปรึกษาในการดําเนินการดงักลา่ว 

0.05% ตามที�จ่ายจริง - - - 

(8) ค่าภาษี (รวมถึง ค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีป้าย และ ค่าภาษีอื�นๆ)
คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื�นๆอนัเกี�ยวเนื�องกบัการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ 

- ตามที�จ่ายจริง - - - 

(9) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องในการจดัตั �งกองทรัสต์ 
เช่นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
และคา่ใช้จ่ายในการเตรียมและจดัทําเอกสารสญัญา เป็นต้น 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(10) คา่ธรรมเนียมผู้แทนหรือตวัแทน (Agent or Property Broker) (ถ้ามี) 
ในการซื �อ จดัหา จําหนา่ย  หรือโอนสทิธิในทรัพย์สนิใดๆ ของกองทรัสต์  

- - - 3.0% ตามที�จ่ายจริง 

(11) คา่ธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพื�อการจดัหา ได้มา จําหน่าย จ่าย โอน
ทรัพย์สนิ หลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่นคา่ใช้จ่ายในการจําหน่าย หรือ โอน

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั�ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ 

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ที�เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ 
NAV ภายหลัง
การทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั�ง (ไม่
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ (ไม่

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

สทิธิzคา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 
(12) ค่าภาษี ค่าใช้จ่าย ค่านายหน้า หรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์
ใดๆ ที�เกี�ยวกับการซื �อขายหลกัทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ การประมูลขาย
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ หรือทรัพย์สนิอื�นของกองทรัสต์ เช่นค่านายหน้าซื �อ
ขายหลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายและค่า
นายหน้าที�เกี�ยวข้องกับการซื �อหรือขายอสงัหาริมทรัพย์ การประมูลขาย
ท รั พ ย์สิน ข อง ก อง ท รั ส ต์  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก า รโอ นห ลัก ท รั พ ย์  ห รื อ
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(13) ค่าธรรมเนียมผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกําไร
ขาดทนุ และคา่ใช้จ่ายจดัทํารายงาน หรือบทวิจยั 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(14) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื �อหน่วยทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการคืนเงินค่าซื �อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซื �อในกรณีที�
จํานวนหนว่ยทรัสต์ที�จองซื �อมากกวา่จํานวนหนว่ยทรัสต์ที�เสนอขาย (ถ้ามี)   

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(15) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ ใบจองซื �อหน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ ใบเสร็จรับเงิน ใน
กํากบัภาษี และแบบฟอร์มอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายใน
การจดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั�ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ 

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ที�เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ 
NAV ภายหลัง
การทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั�ง (ไม่
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ (ไม่

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

(16) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนังสือชี �ชวนตลอดจน ค่าแปลและจัดส่ง
เอกสารดงักลา่ว 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(17) ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตาม
กฎหมายเพื�อการรับชําระหนี �ใดๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดําเนินคดีในศาลเพื�อรักษาสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ 
หรือทรัสตี ซึ�งเกี�ยวข้องกบักองทรัสต์ 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(18) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าทีปรึกษากฎหมายที�เกี�ยวกับการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ การให้คําแนะนําทางกฎหมายแก่กองทรัสต์ใน
กรณีต่างๆ การจดัเตรียมเอกสารและรายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
การจดัเตรียมเอกสารเผยแพร่ขา่วของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ผ่าน 
ช่องทางต่างๆ และระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ การจัดเตรียม
หนงัสือบอกกลา่วทวงถามและเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ของกองทรัสต์ 
การจัดเตรียม แก้ไข เพิ�มเติมเอกสารและสัญญาต่างๆ ของกองทรัสต์
รวมถึง สญัญาก่อตั �งทรัสต์และสญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ และการ
บริหารทรัพย์สนิของกองทรัสต์ รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี คา่ใช้จ่าย
ในการยดึทรัพย์สนิ คา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากผู้จดัการกองทรัสต์
เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั�ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ 

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ที�เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ 
NAV ภายหลัง
การทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั�ง (ไม่
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ (ไม่

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ดําเนินคดีทางศาล คา่ธรรมเนียมศาล คา่สนิไหมทดแทน ความเสียหายแก่
บุคคลภายนอก ค่าจดทะเบียนจํานอง ค่าจดทะเบียนปลอดจํานอง 
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการจดทะเบียนต่างๆ กับสํานักงานที�ดินที�เกี�ยวข้อง 
คา่ใช้จ่ายในด้านนิติกรรม คา่ใช้จ่ายในการแก้ไขสญัญา เป็นต้น 
(19) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของทรัสตีที�ฟ้องร้องให้ผู้จดัการกองทรัสต์
ปฏิบตัิตามหน้าที� หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้จดัการ
กองทรัสต์เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทั �งปวงหรือเมื�อได้รับคําสั�งจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(20) คา่สนิไหมทดแทนแก่บคุคลภายนอกสาํหรับความเสยีหายที�เกิดขึ �นอนั
เนื�องมาจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ ในส่วนที�เกินจากค่าสินไหม
ทดแทนที�กองทรัสต์ได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(21) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรัสต์หรือ
เปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ ทรัสตี 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(22) คา่ตอบแทนผู้ ชําระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระ
บัญชีกองทรัสต์จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์กับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

(23) ค่าภาษี ค่าเบี �ยปรับ เงินเพิ�ม ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื�นๆ - - - ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครั�ง 

เพดาน % ของ 
NAV ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ 

(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ที�เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ 
NAV ภายหลัง
การทาํธุรกรรม

ในแต่ละครั�ง (ไม่
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

ค่าใช้จ่ายที�คาดว่า
จะเรียกเก็บ (ไม่

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

อนัเกี�ยวเนื�องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ รวมตลอดจนการบริหาร
ทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินหลกัทรัพย์ รวมตลอดจนค่าใช้จ่ายและต้นทุน
อื�นใดตามสญัญาแต่งตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กําหนดให้เป็นภาระของ
กองทรัสต์ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายและต้นทนุอื�นใดตามสญัญาแต่งตั �งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์กําหนดให้เป็นภาระของกองทรัสต์ 
(24) คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ คา่ใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรมพบนกัลงทุนเพื�อให้นกัลงทนุทราบข้อมลูเกี�ยวกบักองทรัสต์ และ
คา่ใช้จ่ายในการจดัทําและดแูลเว็บไซต์ 

- ตามที�จ่ายจริง - - - 

 



 

เอกสารแนบ 2 

 

รายงานประเมินทรัพย์สนิ 

 



























เอกสารแนบ 3 

 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกาํไรตามสมมติฐาน  
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$Y#+*1%%-0:(5.*_#=

!"#-&FF(U@K,(F&65U3'/4A+K2<3442
&'()*+%R@'6>.$!2$'7!`9"7?V!P$'7"%!$&0!$!$"%589:*,

:'SD!+@4W9#?'%

Ga%:':b9?4%@HIH%JKKc%%



!"#$%&'()*+,-.&'()*+!"#$%&'()*+,-.-%/0*1'(23+(0"456)7/2+82&'(!9:';0<<)2=!%9!%><2/?2!-/>@%3!")A&?5

/'012342'.54627',28&9":;042'/(")#$":5#.4627'*21)11*<=2"

/B'1(0<CD E0F*6E:=0-+D$>>?14'2@1?ABCB?DEEF?GH*=0-+D$>G>?H("$2@1?ABCB?DEEF

3

!12%I!*9 ;J2"52&?

!"#$%&'"()*"+,*"-./)*"0!1("! 231.1) 158.07

!"#$%&'()* 231.2) 27.53

'$1'2%78J 185.60

+,"-.&/,"#01)231)#43563"!6!78"!'95:8"!7;0!5<#= 2.2) 70.02

4627')9&H<,-.-)(.!2'<1&'(A%+ 115.58

!"#$%&'"(("!4!/(567%#89 &!504!/(56!"#$%& 2.3) 48.99

4627')9&H<,-.-)(.!2'<1&'(A%+!;(.'$1'2%78JK2442'/'04("L8%MNJ'(5/'04("'2%78J 3 164.57

)*":!!;+6<#;2=>("!'5%("!-./)*"?,&'*"#?6("!0!1@"!(=>A!5BCD 2.4) 17.15

)*"?,&'*"#?6("!==(-./+B6=2"#@6*E#A!5BCDC5%'*"# 2.5) 16.22

+,"-.&/,"#%'3261># 2.6) 22.94

&B'I(/,+82+D$/'3'(G-B'3'C0-/:=-6<:*&B'I( 108.26

0E((.50 9?"<+@,':9,4*237*01)237%/"33"!A5%/,"#+,"-.&/,"#-*3"!''3B@C29*'D"#@6*E#A!5BCD 16.22

0E((.50 )*"?,&'*"#%'3261>#B*E601)$;,$%&/,"#2EF*2:7*9% 4.08

@5(==( !"#$%&+,"2.,"B@C6!73"!01);7$%&!56.G"!C2EF*2:7*9% (3.19)

!*2-/;/,+82+D$/'3'(G-B'3'C0-/:=-6<:*&B'I(6)76<:*/:=-+,- 125.37

0E((.50 ?"H1;I@+,"2<7);!'D'+(* 2.38

!*2-/;/,+82+D$/'3'(G-B'3'C0-/:=-6<:*&B'I(6)76<:*/:=-+,-(=3J'KD3L)@:'!"2$3(%M%@#- 127.75

4!/;"F("!=5C!"("!456B*E6-0*>(G"$!-./("!-0*>B*E6AH6I!&=#./J 2.8) 98.57

/'012342'42'/(")#$":5#.4627':;042':5#.)#$"&9"?O;J2"52&P 125.92

'G"6E6@6*E#A!5BCDI.&"6@6*E#J1 202.00

/'012342'42'/(")#$":5#.4627'?:;042':5#.)#$"&9"*#-!"#$%?O52&P

- ("!456B*E6-0*>(G"$!C*=@6*E#3I0"AJ 0.61

- ("!-0*>B*E6AH6C*=@6*E#3I0"A) 0.01

("!456B*E6-0*>(G"$!-./("!-0*>B*E6AH6C*=@6*E#3I0"AJ 0.62

.-&(ND+D$&%*+(0/E53D&'((0<(LOP)M';+,-+D$40*I3:!&2;MHF->QUnrealized Loss)

???K2442'8J-%@#2,-.)<&H<42'IQ#2:55I)J"*'.?2

- ("!456B*E6-0*>(G"$!-./("!-0*>B*E6AH6C*=@6*E#3I0"AJ 0.58

- ("!)K6AH6%&E#E1:<+B&6C!>C*=@6*E#3I0"AJ 0.04

("!456B*E6-0*>(G"$!-./("!)K6B*E6AH6C*=@6*E#3I0"AJ 0.62

1 'G"6E6@6*E#A!5BCD-./!")"@6*E#A!5BCD%5:3@,"42EF *A542@D'&":'7:2<()'-.&-*3"!+G"*4J20,"*5>*K/G"*4*@6*E#A!5BCD-./!")"@6*E#A!5BCD01)(=>A!5BCD'/.>AH6BH%A&"#333333333333
="';"((E*" 6&=#(E*"@!K=+A*"35601)E!C;"J3"!*1> $4 &$%&K'G"6E6@6*E#A!5BCD01)-.&2EF *A542@D'&":'7:*1> + G"*4J;"/"3/G"*4*2:7*01)+"%4,"/C!C%;0L*;"/"33"!D"#(=>A!5BCD01)$;*+(16
LML3.&"6@6*E#3-./!")"@6*E#A!5BCD01)KNM30"A3

2 -*3!J101)!"+"E!C2;7*D':0!5<#=97*01)(=>A!5BCD.>AH6?6B1A:1("!+,*"7)!>("!30">6"301BO1+6B3)=;+P.Q(OD3;<!")"4!/+;16D':970M73"!2.,"97>*:4%@%@:KB@C;13"!!56!I &
N@D"%0L*01)# 5:$;,237%DO>*/!7:K(Unrealized Loss) /"33"!%&'#+,"D':970M73"!2.,"KP%#9;;A7-8&;I@+,"3"!%&'#+,"20,"356#'%+:+&":D':95QQ"970M73"!2.,"01)P%#E3A7A5%/,"#B66
+B&6C!>C";="#HB5RR"+,*"3=#*">$!(QC";3;9.)*"B1A:1("!+,*"KJK4 5*97>*!'665Q.1/CDO>*'#I,356!"+"E!C2;7*01)/5%0G"P%#NI &E!C2;7*;I@+,"0!5<#=97*'79!CRO) :3"!+G"*4J;I@+,"970M7
3"!2.,"/C;1E5//5#01)231)#4D&':8@"#E!C3"!K'"072.,*K'5A!"3"!2.,"B@C2A76PAD':!"#$%&+,"2.,"K'5A!"9,4*@%K(Discount Rate) S@SKRO) :'"/9,:N@-8&;I@+,"970M73"!2.,"01)+ G"*4J
$%&2<7);9I:DO>*K20,"2%7;K8!('@%@:K%5:*5>*3"!+G"*4J3"!E5*9,4*B6,:3G"$!B@C3"!+(*9,4*0L*%&4#47M129&*A!:A,'8*,4#D&":A&*KT@%;I@+,"97A:1("!+,*"+4Q 6'G"6E6+A*"(56C";="#H
B5RR"+,*"J3'S>+4Q*3"!B9%:A54'#,":N@3!C0601)'"/237%DO>*-*3!J101);I@+,"970M73"!2.,"-*'*"+A@%@:-*'5A!"01)20,"35*A@'%'"#L95QQ"3"!2.,"20,"*5>*

3 3G"$!9L0M7D':'95:8"!7;0!5<#=8@5:!4;!"#$%&/"33"!E!C35*P%#NI &!56E!C35*!"#$%&KRO) :B9%:$4&D&":A&*2EF */G"*4*01)!56!I &A";*P#6"#65Q.1A";01)$%&3@,"4$4&-*8;"#28AL
2&=3)TLJ3RO):8"3+G"*4J("!!50!9 &!"#$%&C";B5RR"37%#@5(==(%&E#!"#$%&+,"2.,"B@C6!73"!01);7$%&!56.G"!C2EF *2:7*9%'/+4Q 6'G"6E6+A*"(503NUNTVW3.&"60"A374!%%9!"#./+=<#%
2 <7) ; 2 A7 ; $ %& 01) 8 ; " # 2 8 AL D& ' D U V )



!"#$%&'()*+,-.&'()*+!"#$%&'()*+,-.-%/0*1'(23+(0"456)7/2+82&'(!9:';0<<)2=!%9!%><2/?2!-/>@%3!")A&?5

!12%I!*9/'04-5/'012342'.54627',28&9":;042'/(")#$":5#.4627'*21)11*<=2"

/B'1(0<CD E0F*6E:=0-+D$>>?14'2@1?ABCB?DEEF?GH*=0-+D$>G>?H("$2@1?ABCB?DEEF

4

4? MO%3L)+0$=IC

A!5BCD2<()'3"!@:0L*-*'95:8"!7;0!5<#=B@C970M73"!2.,"%566@742'.2'K679R72*9K+';2<@F3R=KTX(=>A!5BCDYJ3/C/5%A5>:DO>*P%#
0!1Z5A3%500.1E+=,+=3+!<#.3+=B+CA3+;+6'+;&6CD3' G"(5%3(“NI &3,'A5>:(=>A!5BCDYJ3RO):3':0!59A=;<E 5C[H4!/B>)D?6("!!/%;AH6'"(
*53@:0L*05)4$EK2<()'*G"2:7*01)$%&/"33"!!C%;0L*$ER(> 'B@CW8!( '2.,"'95:8"!7 ;0!5<#=KB@C/5%8"N@E!CP#.*=/"3
'95:8"!7;0!5<#=%5:3@,"4A@'%/*0G"3"!E!56E!L:2E@1)#*BE@:<5X*"Y53#?"<B@CW8!('/G"8*,"#0!5<#=97*A,":ZK01)(=>A!5BCD
$%&.>AH6$E&@!K=;<$E &3$;*E*"'/+4Q 6("!?@&+,*"3?@&+,*",*E>-./\@!K=2"#K8!('%G"2*7*3"!'()*-%2<()'E!CP#.*=D':0!5<#=97*K
2<()';L,:3,'-8&237%!"#$%&B@CN@A'6B0*B3,(=>A!5BCD-./89 &[K=@6*E#A!5BCD3!4;[O:3"!@:0L*-*0!5<#=97*'()*B@CW8!('
8@530!5<#='()*B@CW8!('3"!8"%'3N@'()*P%#47M1'()*-%A";3\8;"#8@530!5<#=B@CW8!('3\8;"#'()*-%01)231)#4D&':

E!C;"J3"!:63G"$!/"30L*B@C3"!E5*9,4*B6,:3G"$!A";9;;A7]"*$%&/5%0G"DO> *2<()'*G"29*'A,'*53@:0L*-*3"!
4!/(=0("!P1'"!F"("!.>AH637%#(=>A!5BCD;<)E";4!/B>)D'/!/%;AH67%#("!==(+B6=2"#@6*E#A!5BCD?@;*'G"6E6

$;*+(163LML3.&"6@6*E#3-./(=>A!5BCD'/(9&#K;+>16$;*+(163505 @&"*6"0K2<()'-8&(=>A!5BCD+2&".>AH6?6A!5P#DB16;9.)*"!E;
$;*+(163L]V^M3.&"60"A3*'3/"3*1> K3':0!59A=/C;14:2:7*(9&#K;=<(4!/;"F3VM3@&"*6"02<()'-8&3':0!59A=2673/,"#2<()'-.&9G"8!56
E!56E!L:'95:8"!7;0!5<#=B@C2EF *!"#/,"# ,̂ "#0L*D':3':0!59A=?"#8@5:/"301)3':0!59A=$%&2D&".>AH6-.&E3

4!/;"F("!>0(G"$!2"%AH6-./("!456B*E6-0*>(G"$!C";B;;C1_"6$%&!50=6H;5C1'"(89 &0!1@"!2=>89 &(*=A5>:(=>A!5BCD3
2;()'4 5*01)3NU3(!(`");3PTaT3LbbW3

(=>A!5BCD'/+2&"AG"("!.>AH6?6B16A!5P#DC*">c2=>0!1Z5A3%500.1E+'.2'K+'!=E'2!.5)*K/G"35%KT;8".*_ RO):;1!"#@C2'1#%%5:*1>

>P? L@'.42'?I-)IK?-<"R< "<*?$("?5<)S<I")?@-1IA;T4S+ ??

3!!;970M7` D':01)%7*!E;3W37d6%32*(>'01)%7*A";Pa*%01)%7*!E;3V3$!* 3N3>"63ebTb3C"!">E"3-./(!!;970M7` -*=")"!2=>
7)!>("!3+=B+'3=16f1 61C3E 56301BO1+6B3)=;+P.Q(OD D*"%<(>*01)2.,"!4;4!/;"F3LN]UgV3 C"!">+;C!3!E;[S>3!!;970M7`
?697):E@I39!&":B@C0!5<#=97*'()*ZK'5*2EF *9,4*+46D':01)%7*B@C'"+"!K2+!()':;('K'LE3!J=K:"*!C66-*'"+"!B@C
0!5<#=97*'()*01)231)#4D&':K231)#42*()':B@C/G"2EF *A,'3"!-.&E!CP#.*=D':01)%7*B@C'"+"!-*7)!>("!3+=B+'3=16f1 61C3E 563
01BO1+6B3)=;+P.Q(OD



!"#$%&'()*+,-.&'()*+!"#$%&'()*+,-.-%/0*1'(23+(0"456)7/2+82&'(!9:';0<<)2=!%9!%><2/?2!-/>@%3!")A&?5

!12%I!*9/'04-5/'012342'.54627',28&9":;042'/(")#$":5#.4627'*21)11*<=2"

/B'1(0<CD E0F*6E:=0-+D$>>?14'2@1?ABCB?DEEF?GH*=0-+D$>G>?H("$2@1?ABCB?DEEF

5

4? MO%3L)+0$=IC IC*=J

DP? L@'.42'?52."2?5<)S<I")?@-1IA;T4S+ ?

970M73"!2.,"-*01)%7*D':2*(>'01)%16!E;4!/;"F3N3 $!* 3N3 >"63bVTgb3 A"!":4"KTP%#970M73"!2.,"01)(=>A!5BCD+2&".>AH6'/
2EF *2<1#:9,4*8*O):D':Pa*%01)%7*KRO) :;12*(>'01)%7*A";Pa*%E!C;"J 6 $!* 3 VL3 C"!">E"J3+4Q 6!/#/+E."3VM3 4< 3650'"(3
E 56'%A/+0<#6("!+,*"7)!>("!30">6"301BO1+6B3)=;+P.Q(OD3-./(!!;B1A:D?6=")"!2=>7)!>("!30">6"301BO1+6B

)=;+P.Q(OD D*"%<(>*01)2.,"!4;E!C;"JKW]bgW3C"!">+;C!3!E;[S>3!!;970M7` -*97):E@I39!&":B@C0!5<#=97*'()*ZK'5*2EF *
B*E6)E02=>=")"! 2+!()':;('K'LE3!J=K:"*!C66-*'"+"!B@C0!5<#=97*'()*01)231)#4D&':K231)#42*()':B@C/G"2EF *A,'3"!-.&
E!CP#.*=D':01)%7*B@C'"+"!-*7)!>("!30">6"301BO1+6B3)=;+P.Q(OD3

<(>*01)'"+"!B@C9G"*53:"*P+!:3"!K2'92/K'7*b7 *7AK4 5*K679R72*9K+';2<@F3R=KB@CP+!:3"!K6":*"K679R72*9K+';2P.Q(OD33
# 5:;1NI &2.,"$;,+!62AF;/G"*4*<(>*01)KRO) :3!J101)$;,;1NI &2.,"<(>*01)9,4*01)4,":%5:3@,"4-*,*E>!/#/+E."33 E1 K*56A5>:BA,4 5*01)(=>A!5BCD
+2&".>AH6C";!*">B5RR"C(.>(!/AG"("! 6!7H50K%566@742'.2'K+'!=E'2!.5)*K/G"35%KT;8".*_KA3@:/C.G"!C+,"2.,"<(>*01)B*E6
01)4,":9G"8!56<(>*01)-*.5>*01)K21-24 ?@&-(*(=>A!5BCD?6=5C!")*"+,*"-./)*"0!1("!3L]MbW]NMM3 0"AA,'2%('*K9G"8!56<(>*01)2.,"
?67)!>("!3+=B+'3=16f1 61C3E 56301BO1 +6B3)=;+P.Q(OD3-./9G"8!56<(>*01)-*.5>*01).5> *KcK6":9,4*KB@C.5>*KdK- eK?@&-(*
(=>A!5BCD?6=5C!")*"+,*"-./)*"0!1("!3^ML]VMM3 0"AA,'2%('*K9G"8!56<(>*01)2.,"P+!:3"!K6":*"K679R72*9K+';2<@F3R=K-*
3!J101);1NI &2.,"<(>*01)9,4*01)4,":*5>*-*'5A!"+,"2.,"B@C+,"6!73"!AG)"34,"'5A!"%5:3@,"4K6!7H50K%566@742'.2'K+'!=E'2!.5)*K/G"35%K
I ; @ " , 6 J33

A3@:/C.G"!C+,"2.,"B@C+,"6!73"!9,4*01)D"%-8&B3,(=>A!5BCDC*=$43 '6)!0!/#/+E."3V34< 3%5>(.*"E 05>:*1> K2;()'+!6KV34< -.&E
8"3#5:$;,;1NI &2.,";"2.,"<(>*01)%5:3@,"4K6!7H50K%566@742'.2'K+'!=E'2!.5)*K/G"35%KT;8".*_K/C$;,!56N7%.'6-*3"!.G"!C+,"2.,"
-./0!1("!-C*=#*">?%
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!12%I!*9/'04-5/'012342'.54627',28&9":;042'/(")#$":5#.4627'*21)11*<=2"

/B'1(0<CD E0F*6E:=0-+D$>>?14'2@1?ABCB?DEEF?GH*=0-+D$>G>?H("$2@1?ABCB?DEEF

6

4? MO%3L)+0$=IC IC*=J

<(>*01)'"+"!01)(=>A!5BCD/C2D&"@:0L*;1!"#@C2'1#%D':NI &2.,"%5:*1>

L@'.42'?I-)IK?-<"R< "<*?$("?5<)S<I")?@-1IA;T4S+U?

5'<V(&?
"#F-+D$!9: 'R;4C(73'N

(O%4)7M%*"#F-+D$.1O!9:'
O*2'2.I1*'P?

6!7H50K%566@742'.2'K+'!=E'2!.5)*K/G"35%KT;8".*_ 3,742** 17.27

B["056)H &;)!=>+>16h"(3 L]gWg3 NLTWU3

0!1Z5A3=16A5,3Pf@%7>:9=K/ G"35%KT;8".*_ 1,874 8.65

0!1Z5A3$A#);3'G"(5%3I;@",6J 929 4.29

Bangkok Lumpini Centre Ltd. 526 2.43

0!1Z5A3P<A<A<3$'R101KPR@I.5)*9=K/ G"35% 526 2.43

Asia Konnex Airlines Co., Ltd. 431 1.99

Germanischer Lloyd Industrial Service 342 1.58

0!1Z5A3f=B+C=!D3E<.+.=!D3I4!/+Aa$A#J3'G"(5% 342 1.58

0!1Z5A37;0"#3-=.A<=<3' G"(5% 255 1.18

!4;<(>*01)D':NI &2.,"KNM3=56%50-!(3 W]MNL3 beTLU3

!4;<(>*01)D':NI &2.,"!"#'()*01)28@(' 5,820 9.56

!4;<(>*01)01);1NI &2.,"* 13,832 63.82

!4;<(>*01)4,": 7,841 36.18

(=3"#F-+D$.1OIQ#2+0F*13; 21,673 100.00

!12%I!*9 : * D&';I@KJK4 5*01)KNb3PiZj");3PTaT33LbbW3P%#<(>*01)01);1NI &2.,"K8;"#[O:2EF *<(>*01)01);1NI &2.,"01)@:*";-*95QQ"2.,"
8!('@:*";-*95QQ"/':<(>*01)2.,"B@&4

** C";!*">B5RR"C(.>(!/AG"("!30!1Z5A3%500.1E+=,+=3+'!=E'2!.5)*K/G"35%KT;8".*_KA3@:4,"@"(-*24@"01)
(=>A!5BCD+2&".>AH63$;*;<89 &+,*"<(>*01)9,4*01)4,":D':7)!>("!3+=B+'3=16f1 61C3E 56301BO1+6B3)=;+P.Q(ODBG"@!50
<(>*01)-*.5>*01)Kgh-24 +7%2EF *<(>*01)!4;E!C;"JKV]geL3C"!">+;C!3 6!7H50K%566@742'.2'K+'!=E'2!.5)* 'G"(5%3
I;@",6J3/C.G"!C+,"2.,"KA";2:()'*$D01)3@,"4$4&D&":A&*
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!12%I!*9/'04-5/'012342'.54627',28&9":;042'/(")#$":5#.4627'*21)11*<=2"

/B'1(0<CD E0F*6E:=0-+D$>>?14'2@1?ABCB?DEEF?GH*=0-+D$>G>?H("$2@1?ABCB?DEEF

7

4? MO%3L)+0$=IC IC*=J

<(>*01)'"+"!01)(=>A!5BCD/C2D&"@:0L*;1!"#@C2'1#%D':NI &2.,"%5:*1> IC*=J

L@'.42'?52."2?5<)S<I")?@-1IA;T4S+U?

5'<V(&?
"#F-+D$!9: 'R;4C(73'N

(O%4)7M%*"#F-+D$.1O!9:'
O*2'2.I1*'P?

0!1Z5A3k1C",1+O.BD3I4!/+Aa$A#J3'G"(5% 6,000 69.95

6!7H50K%566@742'.2'K+'!=E'2!.5)*K/G"35%KT;8".*_ 2,578** 30.05

(=3"#F-+D$.1OIQ#2+0F*13;* 8,578 100.00

!12%I!*9 : * D&';I@KJK4 5*01)KNb3PiZj");3PTaT3LbbW3P%#<(>*01)01);1NI &2.,"K8;"#[O:2EF *<(>*01)01);1NI &2.,"01).>6";?6B5RR"+,*"
@!K=.>6";?695QQ"/':<(>*01)2.,"B@&4

** C";!*">B5RR"C(.>(!/AG"("!36!7H50K%566@742'.2'K+'!=E'2!.5)*K/G"35%KT;8".*_KA3@:4,"@"(-*24@"01)
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เอกสารแนบ 4 

ข้อมูลผู้รับประกันรายได้ และความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์และที"ปรึกษาทางการเงนิ 

ต่อความสามารถในการรับประกันของผู้รับประกันรายได้ของกองทรัสต์ 
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สรุปข้อมูลผู้รับประกันรายได้ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั"น จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั"น”) หรือผู้ รับประกันรายได้จากการ
ดําเนินงานขั 'นตํ�า เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ�งได้ก่อตั 'งขึ 'นในวนัที� 25 กนัยายน 2550 โดย
มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ณ สิ 'นงวดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 963.89 ล้านบาท และได้มีการจําหน่ายหุ้น
เพิ�มทนุในช่วงไตรมาสที� 1 ปี 2558 ทําให้มีทนุจดทะเบียน ณ สิ 'นงวดวนัที� 30 มิถนุายน 2558 จํานวน 1,431.23 ล้านบาท 
และมีทนุเรียกชําระแล้ว จํานวน 1,314.40 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาคลงัสินค้า ศนูย์กระจาย สินค้า และ
โรงงานเพื�อให้เช่าอยา่งตอ่เนื�อง นอกจากนี ' จากการที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้เข้าไปซื 'อหุ้นของบริษัท เหมราชพฒันา
ที�ดิน จํากดั (มหาชน) (“เหมราชฯ”) และได้มาซึ�งหุ้นจํานวนร้อยละ 92.88 ของจํานวนหุ้นทั 'งหมดของบริษัทเหมราชฯ เมื�อ
วันที� 20 เมษายน 2558 นั 'น ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจครั 'งสําคัญของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เนื�องจากทําให้ 
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น สามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้ครบวงจรมากขึ 'น ทั 'งในด้านธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ซึ�งถือเป็น
การขยายธุรกิจในแนวดิ�ง (Vertical Integration) และธุรกิจโรงงาน และคลงัสินค้าสําเร็จรูปให้เช่า ซึ�งถือเป็นการขยาย
ธุรกิจในแนวราบ (Horizontal Integration) และยงัเป็นผลให้มีฐานรายได้ประจําที�สงูจากธุรกิจให้บริการสาธารณปูโภค
และธุรกิจไฟฟ้าที�บริษัทเหมราชฯ ได้ร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าชั 'นนําที�หลากหลาย ทั 'งนี ' ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น  ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือของหุ้นกู้  (Credit Rating) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ 'ง (ประเทศไทย) จํากดั ได้เป็น 
BBB+ (tha) เมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม 2558 

โดยสามารถแสดงข้อมลูทางการเงินของ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้ดงันี ' 

อัตราส่วนการเงนิที"สาํคัญ (สาํหรับปีสิ /นสุดวันที" 31 ธันวาคม และสิ /นสุดวันที" 30 มิถุนายน 2558) 

            งบการเงนิรวม 

            พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
(Liquidity Ratio)  

  
        

 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
   

เทา่ 1.44 1.32 1.94 2.11 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 
   

เทา่ 0.47 0.41 0.78 0.43 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี 'การค้า 
  

เทา่ 60.72 20.23 28.65 1.85 

ระยะเวลาเก็บหนี 'เฉลี�ย 
   

วนั 6 18 13 48 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ' 
   

เทา่ 0.23 0.26 0.53 0.67 

ระยะเวลาชําระหนี '       วนั 1,599 1,370 674 534 

อัตราส่วนความสามารถในการทาํกําไร (Profitability 
Ratio)           

 

อตัรากําไรขั 'นต้น - คา่เชา่และบริการ  
  

ร้อยละ 64.99% 64.24% 60.26% 57.78% 

อตัรากําไรขั 'นต้น - จากการขายสนิทรัพย์  
  

ร้อยละ 10.60% 24.65% 29.67% 30.17% 

อตัรากําไรขั 'นต้นรวม 
   

ร้อยละ 19.63% 27.45% 33.12% 49.58% 
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            งบการเงนิรวม 

            พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 

อตัรากําไรอื�น 
    

ร้อยละ 2.02% 1.17% 3.36% 14.25% 

อตัรากําไรสทุธิ 
    

ร้อยละ 9.60% 20.41% 19.35% 14.51% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น       ร้อยละ 11.20% 41.57% 22.67% 11.41% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
(Efficiency Ratio)         

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
   

ร้อยละ 3.15% 15.13% 7.25% 2.49% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 
  

ร้อยละ 8.92% 31.47% 16.26% 4.41% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์       เทา่ 0.33 0.74 0.37 0.04 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial 
Ratio)           

 

อตัราสว่นหนี 'สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
  

เทา่ 1.87 1.66 2.56 3.85 

อตัราสว่นหนี 'สินที�มีภาระดอกเบี 'ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 

เทา่ 1.46 1.25 2.34 3.42 

อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบี 'ย  เทา่ 0.87 2.21 1.29 1.12 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั  เทา่ 0.38 0.49 0.35 0.02 

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั )มหาชน (  

ตารางเปรียบเทียบงบกาํไรขาดทุนของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั"น ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 จนถงึ ปี พ.ศ. 2557 
และสาํหรับงวดหกเดอืนสิ /นสุดวนัที" 30 มิถุนายน 2557 และ 2558 

 
งบการเงนิรวม 

หน่วย  :ล้านบาท  
พ.ศ. 
2555 ร้อยละ 

พ .ศ .
2556 ร้อยละ 

พ .ศ .
2557 ร้อยละ 

30 มิ.ย.
2557 ร้อยละ 

30 มิ.ย.
2558 ร้อยละ 

รายได้รวม 2,213.43 100.0% 7,168.97 100.0% 5,057.69 100.0% 301.13 100.0% 2,093.44 
100.0

% 

ต้นทนุขาย 1,743.10 78.8% 5,140.76 71.7% 3,269.11 64.6% 73.87 24.5% 905.12 43.2% 

กาํไรขั /นต้น 470.34 21.2% 2,028.20 28.3% 1,788.57 35.4% 227.26 75.5% 1,188.32 56.8% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 68.06 3.1% 131.76 1.8% 283.34 5.6% 62.07 20.6% 408.25 19.5% 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุ (ขาดทนุ)  - - -1.26 0.0% -7.74 -0.2% -4.90 -1.6% 477.84 22.8% 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษี 402.27 18.2% 1,895.19 26.4% 1,497.50 29.6% 160.29 53.2% 1,257.91 60.1% 

ต้นทนุทางการเงิน 149.30 6.7% 182.87 2.6% 294.83 5.8% 97.86 32.5% 934.77 44.7% 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 252.97 11.4% 1,712.32 23.9% 1,202.67 23.8% 62.43 20.7% 323.14 15.4% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 40.55 1.8% 248.86 3.5% 224.05 4.4% 2.72 0.9% 19.40 0.9% 

กาํไรสาํหรับปี 212.42 9.6% 1,463.46 20.4% 978.62 19.3% -17.42 -5.8% 137.05 6.5% 

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั )มหาชน (  
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รายได้ 

ตารางเปรียบเทียบรายได้รวมแยกตามประเภทธุรกิจจากงบการเงนิรายปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 จนถงึ ปี พ.ศ. 
2557 

 
      งบการเงนิรวม 

หน่วย  :ล้านบาท      พ .ศ . 2556 ร้อยละ พ.ศ 2557 ร้อยละ เพิ"มขึ /น )ลดลง(  

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
  

500.50 7.00% 551.13 10.90% 50.60 10.10% 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื�อลงทนุ 6,584.95 91.90% 4,336.76 85.70% -2,248.20 -34.10% 

รายได้เงินปันผลและคา่บริหารจดัการ 
 

66.80 0.93% 146.70 2.90% 79.90 119.60% 

รายได้อื�น 
   

16.70 0.23% 23.10 0.46% 6.40 38.00% 

รวมรายได้       7,168.97 100.00% 5,057.69 100.00% -2,111.30 -29.50% 
ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั )มหาชน (  

ในปี พ.ศ. 2557 ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั มีรายรับรวมทั 'งสิ 'น 5,057.69 ล้านบาท ลดลง 2,111.3 ล้านบาท หรือ
เทียบเทา่ร้อยละ 29.5 จากปี พ.ศ. 2556 โดยมีปัจจยัสาํคญัดงัตอ่ไปนี ' 

1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ในปี 2557 เท่ากบั 551.1 ล้านบาท เพิ�มขึ 'น 50.6 ล้านบาท หรือ 10.1% จากปี 
2556 เนื�องจากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้พฒันาคณุภาพของคลงัสินค้าให้มีความหลากหลายและมีความ
ซบัซ้อนมากยิ�งขึ 'น สง่ผลให้คลงัสินค้าเหลา่นี 'มีค่าเช่าต่อตารางเมตร ที�สงูกว่าคลงัสินค้าประเภท Built-to-Suit 
ทั�วไป รวมถึงการสง่มอบอาคารสํานกังานประเภท Built-to-Suit ได้ถกูทยอยสง่มอบให้แก่ผู้ เช่า สง่ผลให้รายได้
ค่าเช่าและบริการของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น นั 'นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื�องแม้ว่า ณ สิ 'นปี 2557  
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีพื 'นที�ให้เช่าและบริการที�สามารถรับรู้รายได้รวมทั 'งหมด 255,462 ตร.ม. ซึ�งลดลง
จาก 294,261 ตร.ม. ณ สิ 'นปีก่อนก็ตาม  

2. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื"อการลงทุนให้แก่ทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี"ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ในปี 2557 เท่ากบั 4,385.2 ล้านบาท 
อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีการคํ 'าประกนัรายได้พื 'นที�บางสว่นแก่กองทรัสต์ WHART 
ทําให้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีรายได้รับลว่งหน้าจากการขายที�ยงัไม่สามารถรับรู้ได้จํานวน 48.5 ล้านบาท 
ซึ�งดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะสามารถรับรู้รายได้สว่นนี 'ได้ หากดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั สามารถหา
ผู้ เช่ามาเช่าพื 'นที�เหลา่นี 'ได้ก่อนการสิ 'นสดุระยะเวลาการคํ 'าประกัน ด้วยเหตนีุ 'ทําให้ในปี 2557 ดบับลิวเอชเอ  
คอร์ปอเรชั�น สามารถรับรู้รายได้จากการขายทรัพย์สนิ หลงัจากหกัสว่นของรายได้ที�ไม่สามารถรับรู้ได้อนัเป็นผล
จากภาระการคํ 'าประกนัตามมาตรฐานบญัชีได้เป็นจํานวน 4,336.8 ล้านบาท ลดลง 2,248.2 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 34.1% เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2556 สืบเนื�องจากในปี 2557 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้ดําเนินการขาย
สนิทรัพย์ที�มีพื 'นที�เช่ารวม 167,107 ตร.ม. ให้แก่กองทรัสต์ WHART ในเดือนธันวาคม 2557 เพียงครั 'งเดียว เมื�อ
เปรียบเทียบกบัการจําหนา่ย 2 ครั 'งในปี 2556  
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3. รายได้เงนิปันผลและค่าบริหารและจัดการ ในปี 2557 เท่ากบั 146.7 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากเงิน
ปันผลจํานวน 98.2 ล้านบาท ที�ได้จากการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม แฟคทอรี�แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทนุรวมฯ”) จํานวน 140.9 ล้านหนว่ย หรือ 15% ของ
หน่วยลงทุนทั 'งหมด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 และรายได้จากการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ WHART และ
ผู้บริหารทรัพย์สนิให้แก่กองทนุรวมฯ และกองทรัสต์ WHART จํานวน 48.5 ล้านบาท  

4. รายได้อื"น ประกอบด้วย ดอกเบี 'ยรับ รายได้ค่านํ 'าและไฟฟ้า ค่าบริหารบริษัทในเครือ และรายได้อื�นๆ รวม
ทั 'งหมด 23.1 ล้านบาท เพิ�มขึ 'น 6.4 ล้านบาท หรือ 38.0% เมื�อเทียบกบัปี 2556 

ตารางเปรียบเทียบรายได้รวมแยกตามประเภทธุรกิจจากงบการเงินสําหรับงวด ^ เดือน ระหว่างปี 
พ.ศ. 2557 ถงึ พ.ศ. 2558 

งบการเงนิรวม 
หน่วย: ล้านบาท 30 มิ.ย. 

2557 
ร้อยละ 30 มิ.ย. 

2558 
ร้อยละ เพิ"มขึ /น (ลดลง) 

รายได้คา่เชา่ คา่บริการและคา่สาธารณปูโภค 237.37 78.8% 1,261.52 60.3% 1,024.15 431.5% 
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ - - 533.53 25.5% 533.53 - 
รายได้อื�น 63.76 21.2% 298.39 14.2% 234.63 368.0% 
รวมรายได้ 301.13 100.0% 2,093.44 100.0% 1,792.31 595.2% 
ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับงวด 6 เดือน ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีรายได้รวมเท่ากบั 2,093.44 ล้านบาท เพิ�มขึ 'น 1,792.31 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 595.2 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีปัจจยัที�สาํคญัดงันี ' 

1. รายได้ค่าเช่า ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค เทา่กบั 1,261.5 ล้านบาท เพิ�มขึ 'น 1,024.2 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 595.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ�งสอดคล้องกับการเติบโตของพื 'นที�ให้เช่าและบริการจากการที�
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น และบริษัทฯ ได้พฒันาคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานเพื�อให้เช่าอย่าง
ต่อเนื�อง นอกจากนี ' รายได้ในสว่นนี 'ยงัรวมถึงรายได้ค่าบริการที�เกิดจากการให้บริการระบบสาธารณปูโภคของ
เหมราชฯ อีกด้วย  

2. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  จํานวน 533.5 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ที� ได้ รับจากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์  ได้แก่ ที�ดินในนิคมอตุสาหกรรมของเหมราชฯ ซึ�งเป็นหนึ�งในบริษัทย่อยของดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น จํานวน 483.2 ล้านบาท และเป็นรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุจํานวน 50.3 ล้าน
บาท โดยเป็นผลจากการขายสว่นตอ่เติมของโครงการ DSG ให้แก่ กองทนุรวมฯ จํานวน 16.8 ล้านบาท เมื�อวนัที� 
28 เมษายน 2558 ที�ผา่นมา และรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุในสว่นของเหมราชฯ อีกเป็น
จํานวน 33.5 ล้านบาท 

3. รายได้อื"น เทา่กบั 298.4 ล้านบาท เพิ�มขึ 'น 234.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 368.0 จากรายได้อื�นจํานวน 63.8 ล้าน
บาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ 'นของรายได้เงินปันผล และค่าบริหาร
จดัการที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นและเหมราชฯ ได้รับจากการเป็นผู้บริหารทรัพย์สินของกองทนุรวมฯ กองทนุ 
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HPF และกองทรัสต์ฯ รวมถึง รายได้ที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นและบริษัทย่อยได้รับจากการเป็นผู้จัดการ
กองทรัสต์ฯ สาํหรับระยะเวลา 6 เดือนสิ 'นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นและบริษัทย่อย
มีรายได้เงินปันผลและคา่บริหารจดัการรวม 79.2 ล้านบาท นอกจากนี 'เหมราชฯ ยงัรับรู้กําไรจากการจําหนา่ยหุ้น
ของบริษัทยอ่ยซึ�งเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิmในทรัพย์สินที�ไม่ใช่ธุรกิจหลกั (Non-Core Assets) ได้แก่ ที�ดินบนเกาะล้าน 
อาคารยเูอ็ม ทาวเวอร์และที�ดินข้างเคียงจํานวน 101.4 ล้านบาท เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2558 ที�ผา่นมา 
 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ตารางเปรียบเทียบกาํไรสุทธิจากงบการเงนิรายปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 จนถงึ ปี พ.ศ. 2557 

กาํไรสุทธิ   งบการเงนิรวม 

หน่วย: ล้านบาท   พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เพิ"มขึ /น (ลดลง) 

กําไรสทุธิ 
  

1,463.5 978.6 -484.8 -33.10% 
ต้นทนุทางการเงิน   1.52 1.02 -0.5 -33.10% 

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั  (มหาชน) 

กําไรสทุธิ สําหรับปี 2556 และ 2557 เท่ากบั 1,463.5 ล้านบาท และ 978.6 ล้านบาท ลดลง 484.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
33.1% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากคา่เสื�อมราคาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการได้มาและการดําเนินการของอาคาร 
เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องในการเข้าซื 'อกิจการของบริษัท เหมราชพฒันาที�ดิน 
จํากัด (มหาชน) ที�ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 'นเป็นประจําของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ประกอบกบัต้นทุนทางการเงินที�
เพิ�มขึ 'นตามการขยายกิจการของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น แม้ว่าอตัราต้นทนุทางการเงินเฉลี�ยนั 'นน้อยลงก็ตาม อีกทั 'ง
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้ดําเนินการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ WHART เพียงครั 'งเดียว เทียบกับการขายที�
มากกว่าปกติที� 2 ครั 'ง ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ด้วยรายได้ค่าเช่าและบริการ รวมถึงรายได้ค่าบริหารและจดัการกองทนุ
รวมฯ และกองทรัสต์ WHART ที�เติบโตขึ 'น ทําให้อตัรากําไรสทุธิของปี 2557 ที� 19.3% นั 'นลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 20.4% 
ในปี 2556 

ตารางเปรียบเทียบกาํไรสุทธิจากงบการเงนิสาํหรับงวด ^ เดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถงึ พ.ศ. 2558 

กาํไรสุทธิ งบการเงนิรวม 
หน่วย: ล้านบาท 30 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 เพิ"มขึ /น (ลดลง) 
ต้นทนุทางการเงิน 97.9 934.8 836.9 854.9% 
กําไรสทุธิงบการเงินรวม 42.3 440.8 398.5 942.1% 
กําไรสุทธิ เฉพาะบริษัทดับบลิว เอชเอ  คอ ร์
ปอเรชั�น 

59.7 221.5 161.8 271.0% 

 

สาํหรับระยะเวลา 6 เดือนสิ 'นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นมีกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 
เทา่กบั 221.5 ล้านบาท เพิ�มขึ 'น 161.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 271.0 เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุ
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หลกัมาจากรายได้ที�รับรู้จากเหมราชฯ อาทิเช่น ค่าบริการและค่าสาธารณปูโภค และรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
นอกจากนี ' ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นยงัสามารถรับรู้สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ซึ�งเกิด
จากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน 477.8 ล้านบาท แม้วา่จะมีคา่ใช้จ่ายที�เพิ�มขึ 'นสว่นใหญ่จากต้นทนุทางการเงินที�เพิ�มขึ 'น 505.2 ล้าน
บาท จากเงินกู้ของการซื 'อหุ้นของเหมราชฯ 

ตารางเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงนิของบริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั"น จาํกัด (มหาชน) ระหว่าง ปี 
พ .ศ.  2556 จนถงึ ปี พ .ศ.  2557 และ ณ วันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม 
หน่วย:ล้านบาท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เพิ�มขึ 'น 

(ลดลง) 
ร้อยละ 30 มิ.ย. 2558 เพิ�มขึ 'น 

(ลดลง) 
ร้อย
ละ 

สินทรัพย์รวม 11,048.9 15,952.0 4,903.2 44.4 82,288.4 66,336.4 415.9 
หนี 'สินรวม 6,895.1 11,472.0 4,576.9 66.4 65,336.4 53,864.4 469.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั"น 

4,153.8 4,480.1 326.3 7.9 16,951.9 12,471.8 278.4 

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  

สินทรัพย์  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีสินทรัพย์รวมจํานวน 15,952.0 ล้านบาท เพิ�มขึ 'น 4,903.2 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 44.4% จากปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจากมลูค่าของอาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ที�
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ซื 'อมาจากกลุม่เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ ที�ดินที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ซื 'อเพิ�มระหว่างปี 
และเงินลงทนุในกองทนุรวมตา่งๆ ซึ�งจดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผื�อขาย 

ณ วันที�  30 มิถุนายน 2558 ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นมีสินทรัพย์รวมจํานวน 82,288.4 ล้านบาท ซึ�งโดยหลัก
ประกอบด้วยค่าความนิยม 19,635.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.9 ของสินทรัพย์รวม ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ (สทุธิ) 16,267.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.8 ของสินทรัพย์รวม อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
(สทุธิ) จํานวน 12,533.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 ของสินทรัพย์รวม เงินร่วมทนุในบริษัทร่วม 8,531.5 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 ของสนิทรัพย์รวมและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นที�ถือไว้เพื�อขายจํานวน 7,654.8 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 9.3 ของสนิทรัพย์รวม 

หนี /สนิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีหนี 'สนิรวมจํานวน 11,472.0 ล้านบาท เพิ�มขึ 'น 4,576.9 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 66.4% จากปีก่อน โดยมีอตัราหนี 'สนิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิ 'นปี 2557 เทา่กบั 2.6 เทา่ และมีอตัราหนี 'สนิ
ที�มีภาระดอกเบี 'ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 2.3 เทา่โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเสนอขายหุ้นกู้มลูคา่รวม 4,500 ล้านบาท 
แก่นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายใหญ่ (High Net Worth) 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2558 ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นมีหนี 'สนิรวม 65,336.4 ล้านบาท ซึ�งโดยหลกัประกอบด้วยเงินกู้ยืม
จํานวน 36,125.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.3 ของหนี 'สินรวม หุ้นกู้ จํานวน 21,832.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
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33.4 ของหนี 'สินรวม และเจ้าหนี 'การค้าและเจ้าหนี 'อื�นจํานวน 3,307.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของหนี 'สินรวม 
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นมีหนี 'สนิรวมเพิ�มขึ 'น 53,864.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 469.5 จากสิ 'นปี 2557 

ตารางเปรียบเทียบกระแสเงนิสดของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั"น จาํกดั )มหาชน (  ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 
จนถงึ ปี พ.ศ. 2557 และสาํหรับงวด 6 เดือน ปี พ.ศ. 2558  

กระแสเงนิสด   งบการเงนิรวม 

หน่วย  :ล้านบาท    พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
เพิ"มขึ /น
(ลดลง) 

30 มิ.ย. 

2557 
30 มิ.ย. 

2558 
เพิ�มขึ �น

(ลดลง) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก )ใช้ไปใน(กิจกรรม
ดําเนินงาน 

165.5 4.0 (161.5) 54.9 (5.8) (60.7) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 
 

(1,704.6) (4,599.5) 2,894.9 (2,418.6) (36,217.1) (33,798.5) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 884.4 4,646.6 3,762.1 2,527.4 38,763.9 36,236.5 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ"มขึ /น
สุทธิ(ลดลง) 

(654.6) 51.1 705.7 163.7 2,541.0 2,377.3 

ที�มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

กระแสเงินสดได้มาจากกิจการการดําเนินงานในปี 2557 เทา่กบั 4.0 ล้านบาท ลดลง 161.5 ล้านบาท ในขณะที� กระแสเงิน
สดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุในปี 2557 เท่ากบั 4,599.5 ล้านบาท คิดเป็นการลงทนุเพิ�มขึ 'น 2,894.9 ล้านบาท สาเหตุ
หลกัมาจากเงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนให้กับกองทุนรวมฯ น้อยลงจํานวน 2,129.0 ล้านบาท 
เนื�องจากดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั ดําเนินการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART เพียงครั 'งเดียว และเงินสด
จ่าย (สทุธิจากเงินสดรับ) เพื�อซื 'อเงินลงทนุชั�วคราว เพิ�มขึ 'นจํานวน 599.4 ล้านบาท ซึ�งเป็นเงินลงทนุในกองทนุรวมฯ ในการ
บริหารเงินของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น โดยกระแสเงินสดหลกัในปี 2557 จะมาจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการ
จดัหาเงินเท่ากบั 4,646.6 ล้านบาท เพิ�มขึ 'น 3,762.1 ล้านบาท อนัมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ของดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น จํานวน 4,500 บาท ประกอบกบัเงินสดจ่ายปันผล เพิ�มขึ 'น 555.4 ล้านบาท จากการจ่ายปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2556 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ 'นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานคิดเป็น 5.8 ล้านบาท  ซึ�ง
ลดลง 60.7 ล้านบาทเมื�อเทียบกับช่วงเดียวกนัปีก่อน สําหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 36,217.1 
ล้านบาท คิดเป็นการลงทุนเพิ�มขึ 'น 33,798.5 ล้านบาท สืบเนื�องจากการที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น เข้าซื 'อหุ้นของเหม
ราชฯ ตั 'งแต่วนัที� 13 มีนาคม 2558 จนถึงวนัที� 20 เมษายน 2558 ที�ผ่านมา สง่ผลให้ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีเงินสด
จ่ายสําหรับการลงทนุดงักล่าวที�ต้องรับรู้เพิ�มขึ 'น ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2558 โดยการเข้าซื 'อหุ้นของเหมราชฯ นั 'นยงัเป็น
ปัจจยัหลกัที�สง่ผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพิ�มขึ 'นเมื�อช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วย ซึ�งสําหรับงวดหกเดือน
สิ 'นสดุวนัที� 30 มิถนุายนปี 2558 มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินเทา่กบั 38,763.9 ล้านบาท 

  



9 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์และที"ปรึกษาทางการเงนิ 

ต่อความสามารถในการรับประกันของผู้รับประกันรายได้ของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินได้ดําเนินการศกึษาวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแส
เงินสดของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น (ตามข้อมลูทางการเงิน ปี 2555-2557 และงวดหกเดือนสิ 'นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 
2558) จากข้อมลูดงักลา่ว ทางผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นสอดคล้องกนัวา่ ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น เป็นบริษัทที�มีฐานะทางการเงินที�อยู่ในระดบัที�น่าพอใจ และมีกระแสรายได้ที�สมํ�าเสมอ  อีกทั 'งหากการจดัตั 'ง
กองทรัสต์ในครั 'งนี 'ประสบความสาํเร็จ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ยงัจะมีกระแสเงินสดเพิ�มขึ 'นจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
เข้ากองทรัสต์ ซึ�งเมื�อพิจารณาข้อมูลดงักล่าวประกอบกับประมาณการการสนบัสนุนกําไรจากการดําเนินงานขั 'นตํ�าที� 
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ตกลงรับประกนัตามสญัญาตกลงกระทําการ กบักองทรัสต์ในปี พ.ศ. 2558 - 2567 สําหรับ
โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และในปี พ.ศ. 2558 - 2564 สําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ ตามตารางด้านลา่ง จะเห็นได้วา่ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น น่าจะมีความสามารถในการรับประกนักําไรจากการ
ดําเนินงานขั 'นตํ�าของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั 'งแรกอยู่ในขอบเขตที�ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์
ดงักลา่วอยูภ่ายใต้ความไมแ่นน่อนและความเสี�ยงทางธุรกิจ ความผนัผวนทางเศรษฐกิจและการเมือง และการแข่งขนั ซึ�ง
ผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคมุได้ อีกทั 'งยงัตั 'งอยู่บนสมมติฐานเกี�ยวกบัการตดัสินใจทาง
ธุรกิจในอนาคตที�อาจเปลี�ยนแปลงได้ และ ผลการประกอบการและผลการดําเนินงานในอดีตของดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น มิได้เป็นสิ�งที�รับประกนัถึงผลการดําเนินงานหรือความมั�นคงทางการเงินดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นในอนาคต 
ดงันั 'น ผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินจึงไมส่ามารถรับรองได้วา่การคาดการณ์ดงักลา่วจะเกิดขึ 'นจริง และการ
คาดการณ์ดงักลา่วอาจมีความแตกตา่งจากผลที�เกิดขึ 'นจริงอยา่งมีนยัสาํคญั 

ทั 'งนี ' ปัจจยัที�ผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงิน ใช้ในการพิจารณาประกอบด้วยปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ' 

1. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั"น 

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินที�แข็งแกร่ง โดย ณ สิ 'นสุดวันที� 30 
มิถนุายน 2558 ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีสนิทรัพย์รวม จํานวน 82,288 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
จํานวน 16,952 ล้านบาท โดยหากพิจารณาสว่นผลการดําเนินงาน พบว่า ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีผลการ
ดําเนินงานอยูใ่นระดบัที�นา่พงึพอใจ กลา่วคือมีรายได้รวม ในปี 2555 2556 และ 2557 จํานวน 2,213 ล้านบาท   
7,169 ล้านบาท และ 5,057 ล้านบาท ตามลาํดบั และงวดหกเดือน ปี 2558 จํานวน 2,093 ล้านบาท โดยมีกําไร
ก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ จํานวน 402 ล้านบาท  1,895 ล้านบาท และ 1,498 ล้านบาท ตามลําดบั 
และงวดหกเดือน สิ 'นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 จํานวน 1,258 ล้านบาท 

2. การจัดอนัดับความน่าเชื"อถอืของดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั"น (Credit Rating) 

เมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม 2558 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือโดยบริษัท ฟิทช์ 
เรทติ 'ง จํากดั เป็น BBB+ (tha)  ซึ�งยืนยนัถึงฐานะทางการเงินที�อยู่ในระดบัที�น่าพึงพอใจของดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั�น ได้เป็นอยา่งดี 
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3. เงนิสดที"จะได้รับจากการจัดตั /งกองทรัสต์ 

การจดัตั 'งกองทรัสต์ของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น ในครั 'งนี ' จะทําให้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีกระแสเงินสด
เพิ�มขึ 'นอยา่งมากจากการขายทรัพย์สนิเข้ากองทรัสต์ ซึ�งจะเป็นสว่นช่วยเสริมสร้างสภาพคลอ่งและความสามารถ
ในฐานะผู้ รับประกนักําไรจากการดําเนินงานขั 'นตํ�าของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น  

4. การวิเคราะห์ภาระการสนับสนุนกําไรจากการดําเนินงานขั /นตํ"าที"อาจเกิดขึ /น กับ ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั"น จากการรับประกันกาํไรจากการดาํเนินการขั /นตํ"าตามสัญญาตกลงกระทาํการ 

ในทางปฏิบัติแล้ว ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จะรับผิดชอบและชําระเฉพาะส่วนต่างระหว่างกําไรจากการ
ดําเนินงานตามจริงและกําไรจากการดําเนินงานขั 'นตํ�าให้แก่กองทรัสต์เท่านั 'น โดยมิได้ชําระกําไรจากการ
ดําเนินงานขั 'นตํ�าทั 'งจํานวน บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะสามารถสร้างกําไรจากการดําเนินการตามจริงจากผู้
เช่าที�ได้ทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการไว้แล้ว ทั 'งนี ' เพื�อให้นกัลงทุนได้พิจารณาอย่างเห็นภาพมากขึ 'น ทาง
ผู้จดัการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงิน ได้ดําเนินการวิเคราะห์ภาระการสนบัสนนุกําไรจากการดําเนินงาน
ขั 'นตํ�าที�อาจเกิดขึ 'นของผู้ รับประกนัรายได้ โดยอ้างอิงข้อมลูประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของสินทรัพย์ 
จากรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ซึ�งคาดการณ์วา่ภาระการสนบัสนนุกําไรจากการดาํเนินงานขั 'น
ตํ�าของผู้ รับประกนัรายได้ ที�ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�นต้องรับผิดชอบอยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ บนสมมติฐานว่า
กองทรัสต์จะสามารถสร้างกําไรจากการดําเนินงานเป็นไปตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ 
ดงัตอ่ไปนี ' 

ประมาณการการสนับสนุนกําไรจากการดําเนินงานขั /นตํ"าที"อาจเกิดขึ /นของผู้รับประกันรายได้ (บน
สมมติฐานว่ากองทรัสต์จะเข้าลงทุนในวันที" 1 กันยายน พ.ศ. 2558) 

โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

 กาํไรจากการ
ดาํเนินงานขั /นตํ"า

ต่อปี ที" รับประกัน/1 
(ล้านบาท) 

กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน

ประมาณจากผู้
ประเมินราคา/2  

(ล้านบาท)  

ประมาณการการ
สนับสนุนกาํไรจาก
การดาํเนินงานขั /น
ตํ"าของผู้รับประกัน
รายได้/3 (ล้านบาท) 

1 ก.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559 81.06 40.51 40.55 
1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 136.55 107.27 29.28 
1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 138.53 121.44 17.09 
1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 145.18 136.93 8.25 
1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563 146.39 142.55 3.84 
1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 146.61 142.36 4.25 
1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 154.16 157.59 - 
1 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566 154.05 161.20 - 
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 กาํไรจากการ
ดาํเนินงานขั /นตํ"า

ต่อปี ที" รับประกัน/1 
(ล้านบาท) 

กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน

ประมาณจากผู้
ประเมินราคา/2  

(ล้านบาท)  

ประมาณการการ
สนับสนุนกาํไรจาก
การดาํเนินงานขั /น
ตํ"าของผู้รับประกัน
รายได้/3 (ล้านบาท) 

1 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567 153.96 160.89 - 
1 เม.ย. 2567 - 31 ส.ค. 2567 64.14 74.24 - 

 

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

 กาํไรจากการ
ดาํเนินงานขั /นตํ"าต่อ

ปี ที" รับประกัน/1 
(ล้านบาท) 

กาํไรจากการ
ดาํเนินงานประมาณ
จากผู้ประเมินราคา/2 

(ล้านบาท) 

ประมาณการการ
สนับสนุนกาํไรจาก

การดาํเนินงานขั /นตํ"า
ของผู้รับประกัน

รายได้/3  
(ล้านบาท) 

1 ก.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559 14.42 13.28  1.14  
1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 24.06 22.75  1.30  
1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 24.17 23.34  0.83  
1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 24.64 23.37  1.27  
1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563 24.82 23.49  1.33  
1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 24.87 24.14  0.73  
1 เม.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2564 10.79 10.75  0.04  

หมายเหต ุ
/1 กําไรจากการดําเนินงานขั 'นตํ�าตอ่ปี ที�รับประกนั (โปรดพิจารณาสว่นที� 2 ข้อ 2.7 สรุปสาระสําคญัของสญัญา) 
/2 กําไรจากการดําเนินงานประมาณจากผู้ประเมินราคา อ้างอิงจากรายงานการประเมินราคาของ บริษัท ทีเอพี แวลเูอชั�น จํากัด 
และ บริษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี� จํากดั โดยเป็นกําไรจากการดําเนินงานเฉลี�ยของผู้ประเมินทั 'งสองราย และปรับปรุงสดัสว่น
เวลาให้มีความสอดคล้องกบักําไรจากการดําเนินงานขั 'นตํ�าตอ่ปี ที�รับประกนั โปรดพิจารณาสมมติฐานการประเมินราคาเพิ�มเติมใน
สว่นที� 2 ข้อ 2.6 สรุปสาระสําคญัของรายงานการประเมินและมลูคา่สงูสดุที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ 
/r สว่นตา่งระหวา่ง กําไรจากการดําเนินงานขั 'นตํ�าตอ่ปี ที�รับประกนั และกําไรจากการดําเนินงานประมาณจากผู้ประเมินราคา 

จากประมาณการในตารางขั 'นต้น จะเห็นได้ว่าประมาณการการสนบัสนนุกําไรจากการดําเนินงานขั 'นตํ�าของผู้
รับประกนัรายได้ ที�ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�นต้องรับผิดชอบ คิดเป็นภาระการสนบัสนนุช่วงสงูประมาณ 40.55 
ล้านบาทต่อปี สําหรับโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ 1.33 ล้านบาทต่อปี สําหรับ
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะสามารถสร้างกําไรจากการดําเนินงาน
เป็นไปตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ในขณะที� ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น มีกําไรก่อนต้นทนุ
ทางการเงินและภาษีเงินได้ ในปี 2557 จํานวน 1,498 ล้านบาท และงวดหกเดือน สิ 'นสดุวนัที� rs มิถนุายน tuuv 
จํานวน 1,258 ล้านบาท ซึ�งสงูกวา่ภาระการสนบัสนนุกําไรจากการดําเนินงานขั 'นตํ�าของผู้ รับประกนัรายได้ 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

